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സാല സാറ് ഞാറ്റു 

ലു: 
൦ ി 

൦ സാല ) 

“യറിക്കാ ഫോറം” 

ഡോ. ഷെ. ഡം വഡ്വധ്വേടം 

മഗറോജ?ംഗ്' ൧൭൧൫൪൭൧2൧൪ 

ടി, ആര്. ശങ്കണ്ണി 

ഡോ. കെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണനു 

ജോരജ്ജ് പ്രിന്റിംഗ് വരക് സില് അച്ചടിച്ചു 

തൃശതൂരിത്നിന്നു് പുറത്തിറക്കുന്നു 

കവര്; സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഐ. എസ്. പ്രസ്സ് 

ക 
ി 

2 നാപക്്: 

ഴ് 



ബാഹ്യാകാശവിശേഷാല് പ്രത 
ഡി.സമ്പര് ഒന്നാംതിയതി പുറത്തിറങ്ങുന്ന 

മക ടക്കാമമ?ല്് ൧/7ചതതു 

ബാഫ്യാകാശഗവേഷണം - പ്രൊ. 4) അച്യൃതറ 
പറക്കുംതളിക - വി. കെ. ദാമോദര 

സോളാര ബാറ്ററി -- പ്രാ. കെ. പി മമ്ുട്ട 
ചൊധവ്വയിലേയ്ക്ക് -- ഡോ. എം പി. പരമേശ്വരറ 

ബഹിരാകാശയാത്ര കലണ്ടര് -എം സി നമ്പൃതിരിപ്പാട്ട 
സ്റ്റേസ് യാത്രയുടെ ബയോളജി _ സി. ജി. ശാന്തകുമാരറ 

എന്താണ് റോക്കറ്റ് 7- കെ പി. എബ്ബഹാ 
അപ്പോളോ 13ന്റെ പതനം -- എ. ഉണ്ണിനമ്പുതിരിപ്പാട്ട 

ചന്ദ്രനഗരം വി.ഫ്ം ര നസൃതിരിപ്പാട്ട 
അമ്പിളിയുടെ മുഖം ശെ. ൮ ാധാക്മുന്ി 

ചന്ദ്രനി റം മട ണ്ടര്ള 
നി കുട്ടന്റെ ശപഥം --ടി. ആര് ശ്രീനിവാസ 

ടാ അമ്പിളിമാമനോട്ട് - എ. ഡ്ധധാകരറ 
ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം വി.എം ഫ്ന സനാഥ 

ആദ്യത്തെ പറക്കല് -- ആര്. ഗോപാലകൃഷ്ണന് നാ 

വിമാനങ്ങള് - സിബി രാജമിവ 

ഭൂമിയുടെ ആകൃതി - കെ. എന് എസ. കൃഷ്ണ 
തആകാശസഹോദരയാര് -- രേവ 

വ് നോടു...  ന്ത്ഞ്ഞത 

ധാരാളം ചിത്രങ്ങളോടെ” ചി; തീക്രഡത്ങ പം: 

പേളൂ” 61 

തററ വില 40 പൈന 
സ യ നു കിം 

ഏജന്റു: ടം 
കോപ്റ്റി ഓര്ഡറിയ്യേല് പണം ത' ത്തടനയ്റ്റേ ി 

അവസാന തിയ്യതി 1 0-11-197 

4% ന 

$! ; 
റി 

രേ: കേള. രാസ് ലു 

പര സ്യത്ത ന്നു ശത്തുമായ ഒരു മാദ്ധ്യമം 



ചര ല്യക്മെര്ുകട പ്രഖ്്യാചരാതാഥ് 

6വെദ്യരത്നം പി. എസ്സ്. വാരിയരുടെ 

 ആയ്യവൈദ്യശാല। 
കോട്ടക്കല് (ഭ്കതകൂമമമ്ല്യമു 

സ്ഥാപിതം; 1902 

ഫെഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ് സ്: 
ഒഗഛഫ്മ7് (10/ഗ ഥ൪൦05100 20 70202207 7 

& 0൦0൦72/ 71൧0൦7) കഹോംങ്ട്.- 4 
നാ൪ഷ്അ?ംഗ് ഹേം ഛോ. 44 
മഗറോജ?ംഗ് ട്ര? (॥ടട/ഠ്ഥേഠ) ഛേഴങ്ഞ്. 27 
ക്ര(ഗാനാമമവക്യാര്് (011൦ &% &൦5/ധ്ഥേഠഠ) ഛെങ്ങ്. 22 
ഒറാഠക്കീ മാമമോഷര് (ട5േ/ഠ്ഗേഠ) ഹോങ്. 26 

ബ്രാഞ്ചുകള്; 
2. കെഥിക്ക്കോട്ട്' (ഛോകങ്ങ്.' 272 ഷിംല്ൃഗമ്മ?ിറോശ്ഥ് 
2, ത7തരൂ൪ (ഛോഷ്ങ്. ./) ്ല്േഷാഠ്ോഥഷഥ് 
ഠ്, പച്ചക്കുട (ഛേമ്മ്. 70൧7) വ/ടക്കറതാ 

ള് 72427 ത്ര്്7്രഥിരച്ഛ? (ഹോക്ക്. 7) മു?. ബലി. ഗോദ്ഥ് 

റ്. എഠാണാഗഷമം (ഛോകമ്ങ്. 2026) മഫാത്മാഗാസഥിരോമദ്ഥ് 

്് (ഛോഗങ്ങ്. 267൧) കമ്പാര് താമന്ധം 

6. ത്തിര്കവമാറമച്രം (ഹഷ്. 4627 227൨/4ഠൊഗ൪ഥ് 

7, കുമഥോഗഷദ്ഥ് (ഷോണ്: 72) റ്, കേയ? ഥ് 

ര്, തമൃച്യവ/ മാറലാമ്മില്്ല് 227 ദഥിക്ലേ7 ദ്വയം മേഗ7൧൧് 

9. മദിരാശ? (ഛ്ഥണ്: €/ 2. ക്ലൂ3422൧/൧൭7൧൭ ൭൧ , റമ്മംചക്കം 

ശാഗ്ര്രമ്മമമമ്മ? റാ?രിമ്മ?ക തമുഷ്യര്മ്വേദട ഓഓഷങ്ങളും ദ്ഥിദഗ് ഥ് 

മമ്മ: മമ ്ഹാമ്മമയ/ം മാഫ് ഒഛഫ്സ്്ഥില്റ്മിമും ഒക്ര്ാഞ്ചുക 

7 ് മീറാ7നാമം ലഭിക്ക തംമ്മ്. ചിച്ച്, രാവരക്കിഥ? മുതലംമമ 

കകേരകീമമ: ഛഫികിത്ത.കറം കോട്യ്യുല്ജ്ജമു ഗോള്ഡന് ജുബിലി 

നര്സിംഗ് ഹോമില് മാവച്ചു” പ്രധമദാക്ഷവക്യകാമ്മ മേര്മോട്ട 

തമ? ദാടമമകുൂ_/002. 

വദ്ത൭നഥ൧൪൭൧മ7 രേഗഗിഷറാക്ക് എഴ്മ്തുഷത്തകറ്വഥി പ്രധാ 

മമാവ/ക്യറമ്തക്മാ ൧൧7൭7: നാ7ശ്ചമ്മിച്ചഠാമ്മ?ക്കുനാതാമ്മ്. 

മഗമോമു?ംഗ് ൭7 

[രര തി 

216 യുക 



ന; ല് 
&; ച് മ : ളു മ ക്ല ട് ടു, ജു 

സ്ന ന ചര് ലു ലക പം പ്ര. ര്, പ പ 4൧ ്് ന് പി [പ ൮ 4 ടേ ക ക, റ് ന ൮7 68 ലല ക മൂട് ന 
നി ഇം 2 ല് കി ളി ന് ൮2 ളു ന് നി [5] ു റ റ 49 ല് പ. പ ക, ഛു ല്. മഃ ലി പ 48 കി! " 

ച ലു ള ട്ടു ലം മ് ഹു 8 നം പ ലം ് ച ട് റ് റു റി [4 രു  ്് % ക ട്. തിം റി 1] ളു ക നി [1 ന്യം. പ 
. 

പി [94 റം ടി നി 

റം 

ാമാനിച്ത്തില് 
അഴകും.ആരോമൃവും 
് ചി നം പി 

തു 

ര്. 010007, 0. 114124 

ം, [1 810100 & 100082. ല്ല 



മസതത്തതത്തമതമതസ്തത്മതതമ 
ഡ്രദ്യയ്യധധഡ്്ഡ്്യയ്്യയ്യഷ്ഡ് 

മലയാളത്തില് ശാസ്ത്ൂരസാഹിത്യം 

യുറീക്ക 
കുട്ടികളുടെ ശാസ് തൂമാസിക 

മണ്ണുത്തി (6.ഠ.), തൃശൂര് 

ശാസ്ത്ൂരകേരളം 
വിദ്യാത്ഥികളുടെ 

ലു സയന്സുമാസിക 

1 
തിരുവനന്ത പുരം-10 

) ശാസ്ത്രഗതി 
/ [& 1? ര 
(രി ു പോപ്പുലര സയന്സു 

ര ക് ത്രൈമാസിക 

ഴ് കാലിക്കററ് &. £. €. (.ഠ) 

[7 ഹ ചം 
4 ല് വിജ “ഞാന കൈരളി 

സ്ഥ മു മലേയാളത്തിലെ ഫഏറ്റവും വലിയ 

പി പ് ട്ട് ക് ശാസ് ത്രമാസിക 
ള് റി തിരുവനന്തപുരം! 

മലയാളത്തില് ശാസ്ത്രസാഹിത്യം 

സഗ്ഗ്ഗ്ന്ന്ന്ന്ന്ത്ത്മ്മതമ്മമ്ത്മ്? 
0000000000 00% 

ന് 
3 



ഒന്നു” (6) 1970 നവമ്പര് 

ര് ₹ അസ്ന, 1 177: ച 

പ്രത്യേക ഫിച്ച൪ 
ഡോക്ടര് സി. വി. രാമ൯ 

ലേഖനങ്ങള് 
സയന്സ് ക്ലബ്ബ് 

അച്ചടിയഷ്ക്കുന്നതെങ്ങി 

എനിയ്ക്കിഷ്യപ്പെട്ട ശ 

മലമ്പഴന്തു പോകാം 

ബലതന്ത്രത്തിലെ ര 

കഥ 

വിശപ്പ് 
കണ്ടെത്തല് 

കുട്ടികളുടെ ഡേ: 
_ ചോദ്യോത്തരങ്ങള് 

ബാലവാടി 
എട്ടുകാലിക്കുരങ്ങ് 

മുത്തശ്ശിയ്യം കുട്ടിയും 

ചിത്രശലഭത്തിനെ,., .... 

ലൂണ 16 24] 

നോവല് 
ആദ്ൃപാഠോകുറച്ചുകൂടി 242 

ചിത്രീകരണം 
അണുക്കളുടെ മരണം 24 

൧7 ല്.ഡ ച. 

൫൨൭൧൧൭./൭൧.൭. 15. 4 

2. ൭. (2൭... ൭൭ 
പ യം. 2. 9൭൭. ൭/൨. ൭. 

ത കേരള, ശരാസതൂസാഹിത്യപരിഷത്ത്* പ്രസിഘീക്് 
നും്, 
മ... 3൭. ി 

മുഖചിത്രം: വെളിച്ചത്തിന്െറ മുഖം 



പാ ര; 
വു 
ിിചചി 

ി
 

ഡോക്ടര് സി. വി. രാമന് 

4 

) & 
കിയ 

ഈ നവമ്പര് 7൯” അദ്ദേഹത്തിനു് 

82 വയസ്സു തികയുന്നു 

€ 



79മ്നലമ്ര് 22] 

എണ്മ്ചമമ?7൭മ?ദഗം വമ്മസ്ത്ിലും തദദ്ടേഹം ഒരു യൃവശ്ിക്ക്ഥ 

ച്ചാച്ചമക്കേഗകട ചൃത്തിമ്മ' മണാഥച്ത്മക?ത്മ് 

ഗച്വേഷണെം നാട്മമ7കക്കെമ?ദ?7ത?ക്കു?മ. 

എം. എന്. സൃബ്രഹ്മണ്യന്. 

ഡോക്ടര് സി. വി. രാമന് 
കൊല്ലം. 1898 

സ്ഥലം: വിശാഖപട്ടണം 

പത്തു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി തനെറ അച്ചു 

നോട്ട് ഒരു കാന്തവും കുറെ കമ്പിച്ചുരുളം മററു ചില സാമഗ്രി 
കളും വാങ്ങിത്തരുവാനാവശ്യപ്പെട്ടു, 

“എന്തിനാണ് നിനക്കീ സാധനങ്ങളെല്ലാം?" അച്ഛന് 
ചോദിച്ചു; 

കുട്ടി പറഞ്ഞു. “എനിക്ക് ഡൈനാമോവിനെറ ഒരു മാതൃക 
ഉണ്ടാക്കണം." 

അച്ഛന്: “നിനക്കു പത്തു വയസ്സല്ലേ ട്ടി ഡൈനാ 
മോ ഉണ്ടാക്കാനും മററും പ്രായമായിട്ടില്ല.” 

കുട്ടി ഇതു കേട്ട കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒട്ടവില് അന്നു വൈകു 
ടന്നരം അച്ലന് ആ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു 
കൊട്ടത്തു. | 

പിറേറദിവസം രാവിലെത്തന്നെ ഡൈനാമോ ഉണ്ടാക്കു 
വാ൯ തുടങ്ങി, ' വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവത്തിച്ച് . സന്ധ്യയായ 
പ്പ്യോഴെക്കു് കുട്ടി ഡൈനാമോ മാതൃക പുത്തിയാക്കി. അല്ലൃനെ 
വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു് താന് നിമ്മിച്ച മാതൃകയുടെ മുമ്പില് നി 
ത്തി, അതു പ്രവത്തിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു. 

- നമുക്കു മ്റെറാരു രംഗം നോക്കാം. 

കൊല്ലം 1902. 

സ്ഥലം: മദിരാശി പ്രസിഡന്സി കോളേജില് ബാ. ൨ആ. 
വിദ്യാത്ഥികള്ക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലെക് ചര്ഹാള്, 

പ്രൊഫസര് ഇ. എച്ച്. എലിയററ് ക്ലാസ്സില് പ്രവേശി 
ച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശ്രദ്ധ മു൯ ബെഞ്ചിലിരുന്ന വിദ്യാ 
ത്ഥിയില് പതിഞ്ഞു. പ്രായം കുറഞ്ഞ, മെലിഞ്ഞ ആകുട്ടി ബി. 



ര്ഥോകൂര് 7. വ. രമദ്മ് എം. ൭05. ന്ു/ഛബ്മ്യറ്മ് 

൭. വിദ്യാത്ഥിയായിരിക്കാന് തരമില്ലെന്നും, ക്ാസ്റ്റ് മാറി അ 
ബദ്ധത്തില് അവിടെ വന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊ 
ഫസര്൪ അനുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ശാന്തനായി ആ ബാലനോട്ട് 
ചോദിച്ചു: 

"നിങ്ങള് ബി. ഏ, ക്ലാസിലെ വിദ്യാത്ഥിയാണോ?”” 

"അതേ, സര്, ഞാന് ബി. എ. ക്ലാസിലെ വിദ്യാത്ഥി 
യാണു്!" 

"നിങ്ങള്ക്ക് എത്ര വയസ്സായി?" 

"പതിമൂന്ന് ആയി, സര്!" 

'ഇന്റര്മിഡിയററിനു് ഏതത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിരു 
ന്നതു”? 

'വാള്ട്ടയറിലെ ഹിന്ദു കോളേജില്" 

“പേരു” 7" 

"സി. വി. രാമന് എന്നാണ് എനെറ പേര്!" 

ആ ബാലനാണ് ഇരുപത്തെട്ട കൊല്ലങ്ങള്ക്കുശേഷം ഫി 

സിക്സിന്നു ള്ള നോബല് സമ്മാനംനേടി ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവന് അ 
ഭിമാനംകൊണ്ടു് പുളകംകൊള്ളിച്ചതര്. 

ചന്ദ്രശേഖര വെങ്കിട്ടരാമന് 1888 നവമ്പര് 7ാംനു- തിരു 

ച്ചിറപ്പള്ളിയില് (തൃശ്ലിനാപ്പള്ളിയിരു) ജനിച്ചു. അല്ലനെറ 

പേര് ചന്ദ്രശേഖരയ്യര് എന്നും അമ്മയുടെ പേര് പാവ്വതി അമ്മാ 

ള് എന്നും ആയിരുന്നു, ചന്ദ്രശേഖരയ്യ൪ ആദ്യം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി 

ല് ഹൈസ്കൂള് അദ്ധ്യാപകനും പിന്നീട്ട് എസ്. പി. ജി. 

കോളേജില് ലക് ചററും ആയിരുന്നു. പിന്നീടദ്ദേഹം വിശാ 

ഖപട്ടണത്തിനട്ടത്തള്ള വാള്ട്ടയറിലെ ഹിന്ദു കോളേജില് ല 

ക” ചറര് ആയി ജോലി ചെയ്ത, അദ്ദേപത്തിന് ഫിസിക്സ്, 

ഗണിതം എന്നി ശാസ്ത്രങ്ങളില് പാണ്ഡിത്യവും സംഗീതം മുത 

ലായ കലകളില് അഭിരുചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, 

വാള്ട്ടയറിലെ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച ഹൈസ്കൂളി 

ലാണ” രാമന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തതു”. എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും 
പരിക്ഷകളില് രാമനായിരുന്നു ഒന്നാമന്. അന്നുതന്നെ ഉയന്ന 

നിലവാരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ൃഗ്രന്ഥങ്ങള് രാമന് വായിച്ചുതുടങ്ങി. 

നിരന്തരമായ വായനമൂലം രാമന് രോഗം പിടിച്ചു കിടപ്പിലാ 
എ യം... ക... 
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യി രോഗശയ്യയില് കിടക്കുന്ന രാമന് ലേയ്ഡന്ജാര്൪ര്' എന്ന 

പരിക്ഷണം ചെയ്തുകാണുവാന്൯ അതിയായ ആഗ്രഹം തോന്നി. 

ഒട്ടവില് അച്ഛന് ആ പരിക്ഷണം ചെയ്തു കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടേ 

രാമനു തൃഫ്ലിയായുള്ള. 

 വാള്ശട്ടയറിലെ കോളേജില്നിന്ന് എഫ്. ഏ. പരിക്ഷയും 

മദിരാശി പ്രസിഡന്സി കോളേജില്നിന്ന് ബി. ഏം; എം. 

൫. എന്നി പരീക്ഷകളും രാമന് പാസ്സായി. സവ്വകടാശാലയി 

ല് ഒന്നാമനായിട്ടാണ്് രാമന് എം. ഏ. പരിക്ഷ പാസ്സായത്, 

എം ൭. വിദ്യാത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോള്ത്തന്നെ രാമന് പ്രകാശ 

ത്തെസ്സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങള് നടത്തുകയും, അതിനെറഫ 

ലങ്ങള് പ്രബന്ധരൂപത്തില് എഴുതി, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില ഉയന്ന 

ശാസ്ത്രീയ മാസികകളില് പ്രസിദ്ധികരിഷ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 

1907ല് രാമന് കല്ക്കത്തയില്, ഇന്ത്യാ ഗവമ്മേണ്ടിനെറ 
കിഴില് ഡെപ്പൃട്ടി അക്കൌണ്ട൯റ് ജനറലായി ഉദ്യോഗത്തില് 

പ്രവേശിച്ചു. അക്കൊല്ലംതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹാ ക 

ഴിച്ചതു് ലോകസുന്ദരാംബാള് ആണ് രാമനെറ ഭാര്യ. വിദ്യാ 

സമ്പന്നയും, സംഗിതവിദുഷിയും ആയ ഒരു സ്ത്രീരത്തമാണ് ആ 
൮൪, 

ഓഫീസ് ജോലി കഴിഞ്ഞു” ബാക്കിസമയം രാമന് ശാസ്ത്രി 
യ ഗവേഷണങ്ങള് നടത്തി. 1917-ല് അദ്ദേഹം കതക്കത്താസ 
വൃകലാശാലയില് ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറായി ചേന്നു. 

1928ല് അദ്ദേഹം സുപ്രസിദ്ധമായ “രാമന് ഇഫെക്ക്' (രാ 
മാന് പ്രഭാവം) കണ്ടുപിടിച്ചു. ചില പദാര്ത്ഥങ്ങളില്കൂടി പ്ര 
കാശ രശ്മികള് കടന്നുപോയ ശേഷം, മറുഭാഗത്തുകൂടി പൃറത്തു 
വരുമ്പോള് ആ രശ് മികള്ക്കു് ചില മാററങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നു. 
ആ മാററങ്ങളെ ചില ഉപകരണങ്ങള്മൂലം കൃതൃമായി അളക്കു 
വാ൯ സാധിക്കും. ഈ അളവൃകളില്നിന്ന് ആ പദാര്ത്ഥത്തി 
ന്െറ ഡി പലതും മനസ്സിലാക്കുവാന് സാധിക്കും. 
ഇതാണ് രാമന് ഇഫെക്ടിന്െറ ഏററവും ലളിതമായ വിവ 
ണാം, 

ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്നു്് രാമന് 1930-ല് ഫിസിക്സി 
ന്നുള്ള നോബല് സമ്മാനം കിട്ടി. ശാസ്ത്രത്തിന്ത് ആദ്യമായി ഇ 
ന്തൃയയില് (ഏഷ്യയില്ത്തന്നെ) നോബല്സമ്മാനം നേടിയത്” 
രാമ൯തന്നെയായിരുന്നു. 

റലുക യ തരതത്തതതതതതതത്തെ 
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1933ല് രാമന് ബാംഗളരിലെ “ഇന്ത്യ൯ ഇന്സ്റ്റിററൃട്ട് 
ഓഫ് സയന്൯ന്സ ' എന്ന ഗവേഷണസ്ഥാപനത്തിനെറ ഡയറ 
ക റായി നിയമിക്കപ്പെട്ട. അദ്ദേഹം പ്രകാശത്തിന്നു പുറമെ ശ 

ബലതരംഗങ്ങളെപ്പററിയും, സംഗീതോപകരണങ്ങളെപ്പററിയും, 
വൈരക്കല്ലകളെപ്പററിയും, ക്രിസ്റലുകളെപ്പററിയും, പുഷ്ക്ുങ്ങളു 

ടെ നിറങ്ങളെപ്പററിയും മററും ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

1948-ല് അദ്ദേഹം “രാമന് റിസച്ച് ഇന്സ്റ്റിററയട്ട് ” എന്ന 
പേരില് സ്വന്തമായി ഒരു ഗവേഷണശദല ആരംഭിച്ചു. ഇന്നും 
അദ്ദേഹം ഇന്സ്റ്റിററ്യൂട്ടിനെറ ഡയറക്ടറായി സേവനം അനു 

ഷ് ഠിച്ചുവരുന്നു. 

അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തെ പ്പററി അനേകം പ്രബന്ധങ്ങളും, പു 

സ്ലകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . 1948-ല് ഇന്ത്യാ ഗവമ്മേ 

ണ്ട് അദ്ദേപഫത്തെ നാഷനല് റിസച്ച്ച് പ്രൊഫസറായി നിയമി 
ച്ച. (മാസംതോറും 2500ക യാണ് നാഷനല് റിസച്ചു് പ്രൊഫ 

സറുടെ വേതനം ) 

1954-ല് 'ഇന്ത്യാഗവമ്മലേണ്ട് 'ഭാരതരത്തം' എന്ന ബഹു 

മതി അദ്ദേഹത്തിനു നതകി. 

1957-ല് സോവ്യററുയൂണിയന് “ലെനിന്സമ്മാനം' നല് 

കി രാമനെ ബഹുമാനിച്ചു. 

ഇത്രയെല്ലാം ബഹുമതികള് ലഭിച്ചിട്ടും രാമന് ഗര്വ്വം ഒട്ടം 

തന്നെ ഇല്ല. അദ്ദേഫം വിനയസമ്പനും ആക്കും എപ്പോഴചം അഭി 

ഗമുനും ആണ്. 

ഡോ: കെ. എസ്. കൃഷ്ണന്, ഹോമി ജെ.ഭാഭ, വിമ്രം സാ 

രാഭായി മുതലായ അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് രാമനെറ ശിഷ്യ 

ന്മാരാണ് 

എണ്പത്തിരണ്ടാംവയസ്സില്ലം അദ്ദേഹം ഒരു യ്യവാവിനന്െറ 

ച്യവചുറുക്കോടെ പുതിയ മണ്ഡലങ്ങളില് ഗവേഷണം നടത്തി 

ഒക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. റ് 

സി. വി രാമനെപ്പ്യോലെ ഒരു ശാസ്ത്ജ്ഞനാകണമെന്നും, 

നോബല് സമ്മാനംപോലുള്ള ബഹുമതികള് വേണമെന്നും ഒരു 

ആഗ്രപം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനടിയില്ം രൂപംകൊള്ള ന്നുണ്ട് 

ജല്ലേ? വാസ്തവം പറയ്യ! നിങ്ങള്ക്ക് എന്െറ വിളയാശം 

സകഗീ്ഭ 
ക അ ജം ക കട്ട ജാ ക പ അങ്ങ ടം പങ 



മ? ടക്ക ന്മാതാഗമ്മ: തദംഗതാള് കഴ്ടെചി ടി.ക്കുകം 

ഭാഗതരവാഫാകക്ഷ തിരഞ്കെട്മ്തു ക്രവത്മരാമമ?ക്കമ്മ 

മമമരതവദ? ത്വം അമാ ഏല്ലി ക്കുക. 

സി. ജി, ശാന്തകുമാരന് 

സയ൯സ് ക്ളബ്ബ് സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക 
തികച്ചും വിദ്യാത്ഥികളുടേതായ ഒരു സംഘടനയാണ് സ 

യന്സ് കഏഏബ്ബ്. വിദ്യാത്ഥികള്ക്കുതന്നെയായിരിക്കണം അതി 
ന്റ പ്രവത്തനങ്ങളില് മുമ്പയം കയ്യും. എന്നാല് ക്ലബ്ബ് രൂപവ 
തക്കരണത്തില് മുന്കൈ എട്ടക്കേണ്ടതു” കുട്ടികളല്ല, സേവനസ 
ന്നദ്ധനായ ഒരു സയന്സ് അദ്ധ്യാപകനാണ്. പ്രാരംഭത്തില് 
എന്താണ് സയന്സ് ക്ലബ്ബ്, അതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിഷ്ക്കാം 
എന്നീ കാര്ൃങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും വിദ്യാത്ഥികള്ക്ക് വിവര 
മുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഉണ്ടായാല്ത്തന്നെ അതിന്െറ പ്രവത്തനങ്ങ 
ള് ചിട്ടപ്പെടുത്താന് അവക്കെളപ്പവുമല്ല. ഒരദ്ധ്യാപകന്െറ കാ 
മ്മികത്വത്തിലായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നടക്കേണ്ടത്. ബ്ബ 
പ്രവത്തനങ്ങളുടെ മുഴുവന് ഉത്തരവാദിത്വവും നേരിട്ടല്ലാത്ത നി 
ലയിലാണെങ്കിലും “സ്റ്റോണ്സര്' (5൦5൦) എന്നറിയപ്പെട്ടന്ന 
ഈ അദ്ധ്യാപകതലയിലായിരിഷ്കും. മിട്ടക്കന്മാരായ അംഗങ്ങളെ 
ക്കണ്ടുപിടിഷ്ക്കുക, ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രവത്തനത്തി 
ന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ ഏല്ലിക്കുക എന്നിവയില്സ്റ്റോണ് 
സറുടെ സവിശേഷശ്രദ്ധ പതിയണം. സയന്സ്” ക്ലബ്ബിന്െറ 
മുഴുവ൯ പ്രവത്തനങ്ങളിലും നിഴലിച്ചുകാണുക ചുമതല വഹി 
ക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകനന്െറ ആത്മാത്ഥതയ്ും കഴിവും ആയിരിക്കും. 

അലസമായേറെറഠട്ടക്കാവുന്ന ഒരുത്തരവാദിത്വമല്ല, സയന്൯ 
സ് കലബ്ബിന്െറ സ്റ്രോണ്സര് സ്ഥാനം. ബ്വന്തം ഒഴിവൃസമയവ്ൃം 
അദ്ധ്വാനവും ക്ലബ്ബ് പ്രവത്തനങ്ങള്ക്കായുഴിഞ്ഞുവെയ്താന് ആ 
ദ്ദേഹം സന്നദ്ധനാകണം, കിട്ടാവുന്ന സാദ്ധൃതകളെല്ലാം ഒത്തി 
ണക്കി എല്ലാ പരിപാടികളം സ്പോണ്സര് സ്വയം ആസുത്രണം 
ചെയ്യേണ്ടിവരും, പ്രതേകിച്ചു പ്രാരം ഭഘട്ടങ്ങളില്. ഏതവസ 
രത്തിലും ക്ലബ്ബംഗങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കാന് സന്നദ്ധനായിരിയ്ക്കുണം 
അദ്ദേഹം. ഇക്കാരൃത്തില് വൈമനസ്ൃത്തിന്െറ ലേശംപോലുമു 
ണ്ടായിരിയഷ്ക്കുരുത്ത്, പുറമെ, കയ്യില്നിന്നു പണവും ചിലവായെ 
ന്നവരും. എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 
ഇതിനൊന്നും മിനക്കടണമെന്നില്ല. പ്രവത്തനങ്ങളില്നിന്നുള്ള 
സാതൃപ്ലിയൊഴികെ മറെറാന്നും ലഭിയ്ക്കില്ല അതു മതി, സയന് 
സ് ക്ലബ്ബിന്െറ നല്ല നിലയിലുള്ള പ്രവത്തനമൊന്നുകൊണ്ടു 
തന്നെ സംതൃഫ്ൃരാണ് മിക്ക സ്റ്റോണ്സര്മാരും ഭ 
പാത്തി 
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൭/0മ്മകറിം, അദാ?മ്മ?ച്ചുകറം 

എല്ലാ സ്കൂളകളം യുറിക്ക വാങ്ങണം 
എല്ലാ സ്കൂളുകളും “യുറീക്ക? വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നുകാണി 

ച് ഡയറക്ടര് ഓഫ് പബ്ളിക് ഇന്സ്റ്റ്റക് ഷന് പുറപ്പെട്ട 
വിച്ചിട്ടുള്ള സക്കലറിന്െറ പകപവ്വ്യാണ് ചുവടെ കൊട്ടക്കുന്നത്. 
ഒതിന൯പ്രകാരം എല്ലാ ഹെഡ്മാസ്തുര്മാരും തങ്ങളുടെ സ്ത്തൂള് 
ലൈബ്രറിയ്ക്കുവേണ്ടി “യുറീക്ക'യയുടെ കോപ്പ്പികള് വാങ്ങി സഹാ 
യിഷ്കണ്തകാനപേക്ഷ. വരിസാഖ്യ 3ക. അടക്കേണ്ടത് (മണിയോര്ഡ 
റായി) മാനേജിംഗ് എഡിററര്, 'യുറീക്ക', മണ്ണുത്തി, തൃശൂര് 
എന്ന മേല്വിലാസത്തിലാണുട്. 

__മാനേജിംഗ് എഡിററര് 

പഠ, 1. ൧5. 7892870713 റം ല് യം ൧൦൦000 ല് 
വം 105 ഗ്ന, 

1ഥശനഠഡേന, 96-70. 
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ഒരു പുസ്പുകം ജനിക്കുന്നു. -- 

കമ്പോസിററര് തന്നെ എല്ലിച്ച കൈയെഴുത്തു മാററര് അ 

ക്ഷരപ്പെട്ടിയുടെ മുകളില്വെച്ചിട്ട് ഓരോ വാക്കുകളായി നോ 

ക്കി ഓരോ അച്ചുകള് വാത്തിരിക്കുന്ന ആണികള് പെറുക്കി 
സ്റ്റിക്ക് എന്നു പറയുന്ന ഉപകരണത്തില് അട്ടക്കും. ഒരു വരിയു 
ടെ നിളം 24 എം ആയിരിക്കണമെങ്കില് 24 എം അളവില് 
സ്ത്തിക്ക് ക്രമപ്പെട്ടത്തിയിട്ടോ 24 എം അളവിലുള്ള സ്റ്റിക്കുണ്ടെ 
അകില് അതിലോ ആണ് അട്ടക്കുന്നതര്. എം എന്നു പറയുന്നത് 
ഒരിഞ്ചിനെറ ആറിലൊരു ഭാഗമുള്ള അളവാണ്. ഓരോ വരി 

യ്യം സ്ത്റിക്കില് ഞെരുങ്ങിയിരിക്കണം. ഒരു സ്റ്റിക്കു നിറഞ്ഞാല് 
ആ അച്ചാണികള് ഒരു പലകയില് ഇറക്കിവയ്തും. ഈ പലക 
മ ഗാലി എന്നാണ് പേരു്. ഒരു ഗാലി നിറഞ്ഞാല് അച്ചാ 
ണികള് (ടൈപ്പ് ) ഇളകാതെ ചരട്ടകൊണ്ടു കെട്ടും. അച്ചാണി 
കള് ഒരേ നീളമുള്ള വയാണ്. ഒരേ പോയിന്റിലുള്ള അച്ചാണി 
കള് ഒരേ നീളമുപൃകവയാണ്. ഒരേ പോയിന്റില്ുള്ള അച്ചാണി 
കള് തണ്ടുകനത്തില് വൃത്യാസമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. അട്ടക്കിയാ 
ല് ചേന്നിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വശങ്ങള് ഒരുപോലെയിരിയ്ക്കും, അ 
ച്ചാണിയയടെ മുകളററത്താണ് അച്ചുകള്. അച്ചുകള് അക്ഷരങ്ങ 
ടെ മറിഞ്ഞ രൂപത്തിലിരിക്കും. പ. എന്നു” ഒരു കടലാസിലെ 
ഴുതി കണ്ണാടിയില് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു നോക്കിയാല് കാണുന്ന 
രൂപത്തിലാണ് 'പ'യുടെ അച്ചു വാക്കുന്നതു്. അച്പാണികള് വാ 
ക്കുന്നതു” ലഡ് ടിന്, ആന്നിമണി ഇവ ചേത്തുണ്ടാക്കിയ ടൈ 
പ്ൃമെററല് എന്ന കൂട്ടുലോഹത്തിലാണ്. 

ഗാലിയിലെ അച്ചാണികള് ഒരു ചരട്ടകെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു 
പ്രഫ പ്രസ്സില് വയ്ക്കുന്നു. ഒരു റോളരകൊണ്ട് അ റ്റുകളില് 
മഷി പുരട്ടിയശേഷം അതിന്െറ മുകളില് ഒരു കടലാസവെച്ചു” 
നനാ പതത്തത്തത്തതളത്ത്ത്ത്ത് 
1970 നലദ്ധര് 227 



തച്ച ടത്ത്ുനക്തങ്ങ?ക്കാ* എമ്മ. ച, ദമ. എമ്ധ., 

അമത്തുന്നു. ആ കടലാസില് അക്ഷരങ്ങള് പതിഞ്ഞിരിഷ്ക്കും അ 
ങ്ങനെ പതിചച്ചടടത്ത അക്ഷരങ്ങള് പ്രഫ്റീഡര് കൈയെഴുത്തു 
മാറററുമായി ഒത്തുനോക്കി വല്ല തെററും പററിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് 
അവിടവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കമ്പോസിററര് പ്രുഫ് റീ 
ഡറുടെ നിദ്ദേശമനുസരിച്ചു്, ചേത്തു കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന അ 
ചൂുകളിലെ തെററു തീക്കുകയും ശരിയാക്കിയ വിധത്തില് അക്ഷ 
രങ്ങൾ കടലാസിത പതിച്ചു പ്രംഫ് വായനക്കാരനെ ഏല്ലി 
കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഗാലിയിത ചേത്തുവെച്ച അച്ചാണികള് മുറമയ്കകെട്ടത്തു പു 
സ്തകത്തിന്െറ ഓരോ പേജിനും വേണ്ടതു തിരിച്ചുകെട്ടുക, തല 
ക്കെട്ട്, പേജ് ഫെഡിംഗ”, പേജു നമ്പര് മുതലായവ ചേത്തു 
വെയ്തുക, ബ്ളോക്ക ണ്ടെങ്കില് യഥാസ്ഥാനത്തു വത്ത്കുക, അച്ചടി 
ജ്ലാനുത്ളൂ സാകയ്യത്തിന്നു പേജുകള് തുല്യമായ അളവില് ശരി 
പ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ കംപോസിററര് ചെയ്യന്നു, 

അച്ചടി യന്ത്രത്തിനെറ വലിപ്പം അനുസരിച്ചു് നാലോ 
എട്ടോ പതിനാറോ വശങ്ങള്ക്കു ള്ളൂ ടൈപ്പ് (ഫാററ) പ്രസ്സില് 

ഇറക്കിവെയ്ക്കുന്നു. അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് 

അവയ്യടു പല പേരുകളും പറയാറുണ്ടു്: ക്രണ് വലിപ്പത്തില 
ളു ഫാറം അടിയ്ക്കാവുന്ന മെഷിന് “സിംഗിള് ക്രൌണ് മെഷീ 
൯ എന്നും അതിന്െറ ഇട്ടരി അഥവാ ക്രരണ് എട്ടിലൊന്നു പു 

സ്തൃകത്തിവെറ 16 പേജുകള് ഒരുമിച്ചടിഷ്ക്കാവുന്ന പ്രസ്സിന് “ഡ 

ബിള് ക്രാണ് മെഷീന് ' എന്നും പറയും. അതുപോലെ “സിംഗി 

ള് ഡെമ്മി', 'ഡബ്ബിള് ഡെമ്മി' മുതലായി പല വലിപ്പത്തിലു 

മു പ്രസ്സുകള് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. 

16 പേഴ് ഒന്നിച്ചടിയ്ത്ന്നതു പല തരത്തിലും സാകയ്യമാ 
ണ്. മുറന്തുള്ള പതിനാറു പേജുകളും അച്ചടിയന്ത്രത്തിന്െറ ത 
ട്ടിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊട്ടത്താല് ഓരോ പേജും ഏതേതു സ്ഥാന 

ത്തവെച്ചാണ്മൃറുക്കേണ്ടതെന്നു അച്ചടിക്കാരനു”് (മെഷിന്മാ൯) 

അറിയാം. മെഷിീന്മാന് ക്രമത്തിനട്ടക്കിയ പേജുകള് കട്ടയും 

പൂശും മററും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇരുമ്പുചട്ടത്തിനകത്തു മുറു 

ക്കുന്നു ൭ 

അടുത്ത ലക്കത്തില് 

അച്ചടി തിരുന്നു 
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കുട്ടികളടെ ഡോക്ടര് 
ഡോ. എന്. പി. കാത്ത്യായനിയമ്മ 

കെ, വിജയന് 
ഹൈസ്കൂള്, മയ്യനാട് 

ചേഒ. 

ചില കുട്ടികള് രണ്ടുമൂന്നു വയസ്സായിട്ടും നടക്കുന്നില്ല. അതു് 

എന്തുകൊണ്ടാണു്? 

കാമ്മമം. 

പല കാരണങ്ങള് കൊണ്ടുമാവാം. അസ്ഥികളടെ വളച്ച 
യിലുള്ള പാകപ്പിഴകള്കൊണ്ടാവാം. മൂത്ത കുഞ്ഞിനു വയസ്റ്സെ 
ത്തുമ്പോഗ്കേസ്്റം രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് പിറന്നുവെന്നിരിയ്ക്കും. ഇ 
ങ്ങിനെ തൊട്ടു തൊട്ടു പ്രസവം വരുമ്പോള് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് വേ 
ണ്ടവിധം പോഷകങ്ങള് കിട്ടുകയില്ല ഗഭകാലത്തു അമ്മയ്ക്കു ശ 
രിയായവിധം പോഷകങ്ങള് കീട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു വന്നാല് പിറ 
ക്കുന്ന കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ വിഷമത വരാം. 

കെ, ദേവദാസ് 
മയ്യനാട്ട് 

൭൦൧/0ദൃ൧.൦ 

വിററമി൯ എയുടെ കുറവുമൂലം കുട്ടികള്ക്കുണ്ടാവുന്ന രോഗ 
മെന്താണ്? അതു പരിഫരിയഷ്ക്കാന് എന്ത് ആഹാരം കഴിയ്ക്കണം? 
തമാം. 

അരണ്ട വെളിച്ചത്തില് ഒന്നും കാണാന് വയ്യ എന്ന 
ലക്ഷണമുള്ള “മാലക്കണ്ണ് ' എന്ന രോഗമാണ് മുഖ്യമായത്, കു 
ല്്റില് പഴുപ്പവരാം. പല തരം ത്വക് രോഗങ്ങളുണ്ടാവാം. വ 
ച്ചിലകളില് വൈറ്റമിന് എയുടെ മൂലധാതു ധാരാളമുണ്ട്. പച്ചുി 
ലക്കറികള് കഴിയ്ക്കുക. മീനെണ്ണയിലലം വൈററമിന് എയുണ്ട്. 
പതിവായി മീനെണ്ണ കഴിയ്മചയകയെന്നതു് വൈററമിന് എയുടെ 
കുറവ് നികത്തും. 

പി. രഘുനാഥ് 
കൃഷ് ണനിവാസ് 
പാലോട്ട്, തത്തമംഗലം 

മഥ. 

എനിയ്ക്കു” കുളിയ്ക്കുമ്പോള് ജാസ്സി എണ്ണതേച്ചാ൯ തലവേദ 
ന വരുന്നു, കാരണമെന്താണ്? 

7900 വനധദ്ധര് കമ 



കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടര് 
ത്തി 

ഡോ, എന്. പി, കാത്ത്യായനിയമ്മ 
൧27 ഈം. 

ജാസ്ത്റി എഴ്ണുതേച്ചാലല്ലേ തലവേദനയുള്ള? അപ്പ്പോള് 
തന്നെ ഒരു കാരണമായില്ലേ? ജാസ്സി തേയ്തന്നതുതന്നെ! ജാസ്ത്റി 
തേഷ്യാതെ നോക്കൂ. നല്ലവണ്ണം മെഴുക്കു കളുഞ്ഞുനോക്കൂ. സോപ്പിനു 
പകരം ചെറുപയറുപൊടിയോ താളിയോ ഉപയോഗിച്ചുനോക്കൂ, 

വി. പി. ബാലചന്ദ്രന് 
ലക്ഷ്മി നിവാസ് 

തൃശൂ 
൧/7. 

എനെറ മകനു” 16 വയസ്സണ്ട്. 10-ാം സ്റ്റാന്റേര്ഡിലാണ് 
പഠിഷ്ക്കുന്നതു്. 4 കൊല്ലത്തോളമായി അവനു പഠിപ്പില് യാതൊ 
ര ശ്രദ്ധയമില്ല. തീരെ ഉഷാറില്ല. ദേഹം ക്ഷീണിച്ചുവരുന്നു. 
പഠിയഷ്ക്കാനിരുന്നാല് കണ്ണില്നി റാ വെയ്ളം വരികയും കോട്ടുവാ 
ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു. 7ാംസ്ക്റാന്റേര്ഡുവരെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിരു 
ന്നതാണ്. ഇടഡ്്രിടെ തലവേദനയും ദേഹത്തില് വേദനയും അ 
റാഭവപ്പെടാറുണ്ട് . പല പ്രാവശ്യം മരുന്നും ഇഞ്ചക് ഷനും എട്ട 
ത്തിട്ടണ്ടു് . ഒരു ഭേദവുമില്ല. ആള് സ്വല്പം പൊക്കം കുറുവാണ്ട്. 
വയസ്സിനൊത്ത പൊക്കമില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. കാല്സിയം ക 
ഴിച്പാല് മതിയോ? അവിടന്നു നിശ്ചയിച്ചു തരുന്നതുപോലെ 
ചെയ്യാം; 

ടാത്മമഥം. യ ഴ് ) 

അങ്ങിനെ നിശ്ചയിച്ചു തരാന് പററുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. 
രേരിയായ പരിശോധനഷ്ത്രശേഷമേ എന്തെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കാ 
നാവു. ഒരു സ്പെഷലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചാല് നന്നു്. പക്ഷേ ഒന്നു 
പറയാം: കാല്സിയം മാത്രം കഴിച്ചാല് പോരാ. കുട്ടിയ്ക്ക് വിള 

ച്ചയുണ്ടോ? രക്തമില്ലായ്്യ്യണ്ടോ? അതൊരു കാരണമാവാം. 
വിരകളുടെ ബാധയ്യണ്ടെങ്കില് രക്തമിപല്പായ്കയുണ്ടാവും. കണ്ണില് 
നിന്നു വെകുള വരുന്നതിന് ഒരു കണ്ണുവിദഗ് ദ്ധനെക്കണ്ട് പ 
രിശോധിപ്പിഷ്ക്കുന്നതു നന്നു്”. ആഹാരത്തില് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി 
ക്കണം. എന്തോ രോഗമുണ്ട് ---എന്നു വിചാരിച്ച് കുട്ടിക്ക്” മ 
നോവിഷമമുണ്ടാവയം അതിനിടകൊട്ടക്കാതിരിഴ്കതുണംഭ 
യ 

1 

നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഈ വിലാസത്തിലെഴുതുക: 

ഡോ. എന്. പി. കാത്ത്യായനിയമ്മ, 

൦. "യൃറിക്ക', മണ്ണുത്തി (6. ഠ.), തൃശൂര്. 
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കഴവ്യതമേഖചമ്മ7മ് നആ൧7തക്ചയ്കിന്ന ഒരു ഉഭ്ക്കുനൃൃച്ചി 

ക൦റുതമഗമൃകമ്മഗമണാക്ക?ത്ല്് എശുതുവാകങ്ള് 

മഥിച്ചു ഭവിച്ചു 

ഇ. നന്ദകുമാര് 

എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്“ഞന് 

ശാസ്ത്രലോകത്തില് എന്നുമെ 
ന്നും വിപ്പവകരങ്ങളായ മാററങ്ങ 
ടെ ചുഴലിക്കാറവ് ആഞ്ഞടിച്ചു 
ഒകാണ്ടിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ഈഹ 

അള് ഇന്നത്തെ മഹത്തായ കണ്ടു 
 പിട്ടത്തങ്ങള് ആയി മാറുന്നു, അവ 

തന്നെ നാളേയുടെ ശുശാനത്തില് 
കുഴി ച്ചമൂടപ്പെടുന്നു. ഈ വ്ൃതിയാ 
നങ്ങള്ക്ക് 1 ടാംനൂററാണ്ടിലം 
| 9-ാംനൂററാണ്ടിലും; ഏററവും കാ 
രണഭൂതനായിത്തിന്ന വൃക്തികളി 

. ലൊരാളാണ് ഫ്മാരഡ്വേ. 

ലോകത്തിന്െറ ഗതി മുഴുവ 
നും തന്െറ കൈകൊണ്ട് നിയന്ത്രി 

ക്മാനിറങ്ങിത്തിരിച്ചു ആ കൊച്ചുമനുഷ്യന് 1791-ല് ഭൂജാതനാ 
യി. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നിര്ദ്ധനത കാരണം അദ്ദേഹത്തി 
൯ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസംപോല്യം മുഴുമിക്കാന് സാധിച്ചില്ല. 
1 4റാംവയസ്സസില് ഒരു പുസ്തകക്കച്ചവടക്കാരനെറ കടയില് ജോ 
ലി നോക്കാന് പുറപ്പെട്ട ഫാരഡ്േയ്ക്കു്, മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരി 
ചു” ഒരു ശീതളതടാകത്തിനു സമിപമെത്തിയ ഒരു പഥികനെ 
പ്പോലെ തോന്നി. കൊച്ചുമൈക്കിലിനു” പുസ്തകങ്ങള് ജീവാന 
യിരുന്നു. ധാരാളം വായിക്കാനുള്ള അവസരവും കിട്ടിയിരുന്നു. 
തന്െറ വായനഷ്ക്കിടത്കത്ക് ഒരിയ്ക്കല് മൈക്കല് വിദ്യൃച്ഛക്തിയെക്കു 
റിച്ച് ഒരു ലേഖനം വായിക്കാനിടയായതോടെ ആ വിഷയത്തി 
ല് തല്ലരനായി. 

ടട 

തന്െറ പററുകടക്കാരന് നല്കിയ സൌജന്യ ടിക്കററുംകൊ 
ണ്ട് ഫാരഡേ ആദ്യമായി ഡര്, ഫംഫ്ര്ി ഡേവിയുടെ പ്രസംഗം 

(ട്ര തുട? 

2 970 മവദ്൪ 
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വിശപ്പ് 
സുകുമാര്, കൂക്കഞ്ചേരി 

നനഞ്ഞുകുതിന്ന പുവിലിരുന്നുറങ്ങുന്ന കരിവണ്ടിനെക്ക 
ണ്ട് കുട്ടിക്ക് സഹതാപം തോന്നി. അവന് ചോദിച്ച: 

“കരിവണ്ടേ നിയ്യെന്തിനീ തണുപ്പ്പിലിരിക്കുന്നു?* 
“ഞാന ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കയാണ്ട്.” 
' ഭക്ഷണമോ---എന്തിസ്?' 
കരിവണ്ടുടനെ പറഞ്ഞു: 'ജീവിക്കാ൯!? 
കുട്ടിക്കത്ഭുതം തോന്നി. ദൂരേക്ക് പറന്നുപോയ കരിവണ്ടി 

ഒന ഒരുനിമിഷം നോക്കിനിന്നശേഷം അവന് പുവ്വിനോടായി-- 
“ഇത്രയം സൌന്ദരൃയവതിയായ നീയ്യെന്തിനി ചെളിയില് 

കാലുന്നി നില്ലുന്നു?" 

കുട്ടി, ഞാന് ജിവിക്കുകയാണു”.... എനിക്കു ജീവിക്കുവാന് 
രക്ഷണം വേണം. അതി ചെളിയിലാണട്.? 

പുവ്വ് ഒന്നു ചിരിച്ചു. “കുട്ടി ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ?” 
കുട്ടി മിണ്ടിയില്ല. കനപ്പിച്ച മുഖത്തോടെ അവന് വിട്ടി 

ലേക്കോടി .... 

അന്നു ച്ചഷ്ണുക് അവന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. അമ്മ ചോദിച്ചു: 
“എന്താ കുട്ടീ, നിനക്കൊന്നും വേണ്ടെ?” 
“ഉം ഉം", അവന് നിഷ്േധാത്ഥത്തില് തലയാട്ടി. 
"ഉം? എന്താ നിയ്യൊന്നും കഴിക്കാത്തെ?' 
“എനിക്കു ജീവിക്കേണ്ട.” 
“കുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ട് അമ്മ പകച്ചുനിന്നു. 
രാത്രി വളരെച്ചെന്നിട്ടം, അത്താഴത്തിനെത്താത്ത കുട്ടിയെ 

തിരക്കി അമ്മ അവനെറ മുറിയില്ച്ചപെന്നു. 
കുട്ടി കിടത്ത്കുയില് തളന്നുകിടക്കുന്നു....അടഞ്ഞ കണ്പപോള 

ക൪....വിമുറിയ മുഖം... 
“കുട്ടി, നിനക്കു ചോറു വേണ്ടേ?” 
കുട്ടി പെട്ടെന്നുണന്നു. ഒരു നിമിഷം അമ്മയെ നോക്കിയ 

ശേഷം ചാടിയെണിററു. 

'വേണം.' വിഥധപ്പ്റിന്െറ ശബ്ദം അമ്മയെ മനസ്സില് ചി 
രിപ്പിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു: 

'ഞയ്യോ, പാവം! കുട്ടിക്കൊന്നും എടത്തവെച്ചില്ല. കുട്ടീടെ 

ചോറ് കൂടി വേലക്കാരി കൊണ്ടുപോയി.? 
കുട്ടിക്കു സഹിക്കാന് വയ്യായിരുന്നു... അമ്മയുടെ മുണ്ടില് 

മുഖം മറച്ച നിന്നവന് വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞു.... അമ്മയുടെ ചുണ്ടില് 

വിരിഞ്ഞ കള്ളച്ചിരി അപ്പോള് അവന് കണ്ടില്ല! 
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കണ്ടെത്തല് 
കേശവന്, വെള്ളിക്കുളങ്ങര 

കുട്ടി അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കുകയായിന്നു. വീട്ടിന്നുള്ളില് 

മുഴുവന് തിരഞ്ഞു. കണ്ടില്ല, എവിടെപ്പ്യോയി? 

പൃറത്തുവന്നു. ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഉത്തരമില്ല. 

മുററത്തിറങ്ങിയപ്പ്പോള് കുട്ടി കണ്ടു: അച്ഛന് പടിഞ്ഞാവ്വ് 

നില്ലുന്നു. 

അട്ടത്തേസ്ത്കു” ഓടിച്ചെന്നു. പടിഞ്ഞാറെ ആകാശത്തു 

അസ്തമിക്കുന്ന സൂരൃയനന്െ മഞ്ഞപ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

കുട്ടി അച്ഛനോട്ട് ചോദിച്ചു: 

“അപ്പാ, സുര്യനെന്താ പടിഞ്ഞാറസ്പുമിക്ൃയണെ?” മറുപടി 

ക്ഷ വേണ്ടി കാത്തുനിന്നു. കുറേനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും അച്ഛന് ഒന്നും 

മിണ്ടിയില്ല. കേട്ടില്ലായിരിക്കും. 

'അച്ഛയാ, സുര്യനെന്താ കിഴക്കുദി ച്ച” പടിഞ്ഞാറസ്തമമികൃ 

ണേന്നു”?” 

“സൂര്യന് കിഴക്കുദിക്കും, പടിഞ്ഞാറസ്തുമിക്കും 

കുട്ടിക്കു തൃഫ്ലീയായില്ല. കുറേനേരം ആകാശത്തേക്കു, നോ 

ക്രി. കണ്ണുകള് അവിടെയൊക്കെ പരതിനടന്നു. 

പെട്ടെത്നാണ് വിളറിയ അമ്പിളിക്കല കണ്ണില്പ്പെട്ടതു്. 
രാത്രിയില് നിലാവു” പരക്കുന്നതു കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു് . 

“അപ്പാ, ചന്ദ്രംനന്താ രാത്രി പ്രകാശികൃണത”? പകല് 
നിലാവെളിച്ചമുണ്ടാവാറില്ലല്ലൊ.” 

"നിലാവെളിച്ചം രാത്രീലാണ്ടാവീ്ാന്നറഞ്ഞുടെ?' അപ്പ൯ 
പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്കിയാണ് പറഞ്ഞതു്. 

ഇരുട്ട് പരന്നുതുടങ്ങി. കുട്ടി ചോദിച്ചു: 

'അചപ്ലാ, പകല്ം രാത്രീം എങ്ങന്യാ ഉണ്ടാകണെ?” 

'ആവശ്യമില്ലാത്തതു”് എന്തിനാ അന്വേഷിക്കണെ? നല്ല 
തല്ലുകൊള്ളാഞ്ഞിട്ടാ.” 

അച്ഛന്െറ സ്വരം കുട്ടിയെ ഞെട്ടിച്ചു. 

കുട്ടി പുറകോട്ട നിങ്ങി. എന്നിട്ട സ്വയം പറഞ്ഞു: ഇതൊ 
ന്നും കുട്ടികള് ചോദിക്കാ൯ പാടുള്ള തല്ല. തികച്ചും അനാവശ്യ 
മായ കാര്യങ്ങള്. 

കുട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേയ്ക്കുതന്നെ നടന്നു. $ 
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എരാ?ക്കഷ്ടംച്ചുട്ട ശഗദ്വത്രജമെൊര് ക. നറദഷമഗര് 

(ട് 12700 തുടഭറാമ) 

മുഴുവന് ഫഏഴഴതിയെട്ടത്ത്, ഡേവിയ്ത്തന്നെ അയചുകൊടുത്തു. 

അതു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഉയച്ചയുടെ ആരംഭം കുറിച്ചു. അദ്ദേഹ 

ത്തിനെറ പ്രയത്തഫലം വായിച്ചു സന്തുഷ്ടനായ ഡേവി തന്െറ 

പരിക്ഷണഗാലയില് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തൂപ്പുകാരനായി നിയമി 
ചു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ യഥാത്ഥമായ ശാസ്ത്രപഠനം ഡേവിയുമാ 

യുള്ള കൂട്ടുകെട്ടില് നിന്നല്ഭവിച്ചു. 

' വൈദ്ൃതമേഖലയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഉരുക്കുസുചി 

കാന്തമാവുകയാണെങ്കില് എന്തുകൊണ്ടു് മറിച്ചു സംഭവിച്ചുകൂ 

ടാ?" ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി ചിന്തിക്കാന് ധൈര്യപ്പെട്ട വ്യക്തി 

യാണ് ഫാരഡേ. പതിനൊന്നു കൊല്ലത്തെ തന്െറ അശ്രാന്ത 

പരിശ്രയഫലമായി 1631-ല് അദ്ദേഹത്തിനെറ സ്വപ്പം സാക്ഷാ 

ത് കരിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ഈ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇ 
ന്നത്തെ ഡൈനാമോ. ഒരു കമ്പിച്ചുരുളിന്നുള്ളില് വെച്ചിരിക്കുന്ന 

ഒരു കാന്തം അതിവേഗത്തില് കറക്കിയാല്; (ചുരുള് കറക്കിയാ 

ലും മതി) ചുരുളിലൂടെ ശക്തിയായ വൈദ്യതീപ്രവാഹം ഉണ്ടാ 

കും. ഈ തത്വം ഉപയോഗപ്പെട്ടത്തിയാണ് റേഡിയോ, ടെലി 

വിഷന്, ടെലഫോണ് മുതലായവ പ്രവൃത്തിയില് കൊണ്ടുവന്നി 

ട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു" അദ്ദേഹത്തെ ആധുനികലോകത്തിനെറ 

പിതാവ് എന്നു പറഞ്ഞാല് തെററില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നേയും 

പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാദ്ധ്വാനവും ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉ 

യച്ചയിലേക്കു നയിച്ചിരുന്നത്. അതൊന്നുകൊണ്ടുമാത്രം ഞാന് 

അദ്ദേഹത്തെ പുഷിയ്കുന്നു. ദരിദ്രതയുടെ പട്ടകുഴിയില് ജനിച്ച് 

സ്വപ്രയത്നം ഒന്നുകൊഞ്ടുമാത്രം മഫനീയതയിലേക്കുയന്ന ആ 

മഹാനെ ആക്ക് ആദരിഷ്ക്യാതിരിക്കാ൯ കഴിയ്യം? 

'“ടെലിവിഷനെയര്കണ്ടീഷനിലൂടെ 

ടെലഫോണുകള് റേഡിയോകളിലൂടെ 

ശ്രവിക്കുകയാണെന്നുമെന്നുമീനാമം 

വാൃപ്വെട്ടകയാണെന്നുമെന്നുമീനാമം൦''ഭ 

തിനി നിതി ലേ 
അരാ 
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കൂഴ മാ?ക്ഥമഥ അമമ വയട്ടര്മറമാര് മു നചംമ്മ' ഉപചകരങമതുറ്ം ച 

മമ്മഗഗിച്ച കഴൊക്കംക്കംക്യ തണ്. 

സി. കെ. രാമചന്ദ്രന് 
ക. തയ യ... കട്ളം തി 

മലമ്പഴഷ്കു പോകാം 
മണലിപ്പഴയിലാണു' പിച്ചി അണക്കെട്ടു”. മണലിപ്പുഴ ക 

രുവന്നൂരില് ചെല്ലുമ്പോള് കുറുമാലിപ്പുഴയുമായി ചേന്നു ഒഴ്ചകു 

നനു. അവിടെ അതിന്നു കരുവന്നൂര് പുഴയെന്നാണ് പേര്, പി 

ന്നീട്ട് അഴിമാവില്വെച്ച് കാനോലി കനാലിനോട്ട് ചേന്നൊ, 

കുന്നു അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ കൊച്ചിരാജ്യത്തിലെ തൃശ്ശൂര് താലു 

ക്കിന്െറ പടിഞ്ഞാറെ അതിത്തിയിതകൂടിയൊഴുചകി ചേററുവാ 

യില്വെച്ച് അറബിക്കടലില് വീഴുന്നു. അവിടമാണു്് ചേററു, 
വാ അഴിമുഖ൦-'” എഞ്ചിനിയര് നിത്തി. 

“അണ കെട്ടന്നതിന്നു മുമ്പ് ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം മുഴുവ 
നും കടലിലേയഷ്ക്കാണോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്?” രാധാകൃഷ്ണ 
നാണു”. : 

അതെ. പക്ഷേ വഷക്കാലത്തു തുടച്ചയായി കുറച്ചു ദിവസ 
ങ്ങള് മഴയ്യണ്ടായാല് പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴ്ചകാറാണു് പതിവ്. 
പീച്ചിയുടെ താഴെയുമുള താഴ്വരകളെല്ലാംതന്നെ വെള്ളപ്പൊ 
ക്ഴക്കെട്ടതിയനു ഭവിച്ചിരുന്നു. കരുവൂര് പുഴയുടെ ഇരുകരക 
ളിലും കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളില് മുണ്ടകന്കൃഷി ഇറക്കാന് സാധി 
ക്കാറില്ലായിരുന്നു.. അണകെട്ടിയതിന്നുശേഷം, വെള്ളപ്പൊക്കം 
കൊണ്ടു” മണലിപ്പുഴയുടെ ഓരങ്ങളില് കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളില് 

കൃഷിനാശം സംഭവിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടു്” പുത്തൂര് പാടങ്ങ 
ളിലും മററും നല്ല വിളവാണിപ്പ്പോള് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്, 

ശരത്ചന്ദ്ര: അപ്പോള് പുഴകളില് അണക്കെട്ടുകള് വന്നാല് 
താഴ് വരകളില് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? 

എഞ്ചിനീയര്: സാധാരണ ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷേ ഡദം 
നിറഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോള് ശക്തിയോടെ മഴ തുടച്ചയായി പെയ്താ 
ല് വെള്ള പ്പ്യൊക്കമുണ്ടാകും. ഇക്കാരണംകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാറു 
കൊല്ലം മുമ്പ് മേട്ടുര അണക്കെട്ടിന്െറ താഴെ കുമാരപാളയം, 
ഭവാനി എന്നി പ്രദേശങ്ങളില് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതു”, 

“കൈവഴികളില്കൂടി വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവനും അണക്കെ 
ട്ടില് തടഞ്ഞുനിത്താന് കഴിയില്ലെ?' 

2970 മലദ്ലര് 4 35 



മലാമൃഗ്ത്തു പേഗകംം 2277. കക, രാഗമച്്രാദ്മ് 

“ചിലതില് മുഴുവന് വെള്ളവും തടഞ്ഞുനിത്താം. എന്നാല് 
എ ല്ലാററിലും അതിന് സാദ്ധ്യമല്ല. കാരണം ജലാശയത്തില് 
സംഭരിക്കാവുന്ന വെള്ളത്തിന്െറ അളവ് അണയ്യുടെ ഉയരത്തി 
നോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഉയരം കൂട്ടിയാല് വെള്ളം 
മുഴവനും തടഞ്ഞുനിറുത്താന് കഴിഞ്ഞേഴ്ും അങ്ങനെയാണെ 

അകില്പം നദിയില്കൂടി വരുന്ന വെള്ളം മുഴവനും തടഞ്ഞുനിരത്ത 
ത്തക്കവിധം അണയ്യടെ ഉയരം വദ്ധിപ്പിഷ്ക്കാ൯ നിവൃത്തിയില്ല. 
അണനയ്യടെ ഉയരം സനിശ്ചയിക്കുന്നതില് പലതൃം കണക്കിലെട്ട 
ക്കേണ്ടതൃണ്ടു്. അണ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അണയ്യടെ മേതഭാഗത്തു 
കുറെ പ്രദേശങ്ങളില് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കം ചിലേടത്തു അ 
ത്തരം പ്രദേശങ്ങളില് ആള് പാര്പ്പും കൃഷിതോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാ 
യിരിയഷ്ക്കും. അവ വെള്ളത്തിനടിയില് പോയാല് ഉണ്ടാകുന്നന 
ഷ്യം പരിഗണിക്കണം അതിന്നം പുറമെ അണയ്യടെ ഉയരം കൂട്ട 

മ്പോള് മുകന്ഭാഗത്ത ചില താഴ വരകളില് കൂടി വെള്ളം പുറ 
ത്തേയ്ത്ക പോകാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളും കാണാം. അപ്പോള് അത്ത 
രം സ്ഥഥങ്ങളിലം വെള്ളം തടഞ്ഞുനിറത്തുന്നതിന്നുവേണ്ടി ചെ 

വിയ അണകള് കെട്ടേണ്ടിവരും. അതു” അണയ്ുയുടെ ചെലവ് വ 

ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തു 

വേണം അണയ്യടെ ഉയരം നിശ്ചയിക്കാന് ' 

"അണക്കെട്ടിലേക്കു വരുന്ന വെള്ളം എത്രയയണ്ടാകുമെന്നു ക 

ണക്കാക്കാന് കഴിയയമോ?”' 

“കഴിയം, ഒരു കുളത്തിലേക്ക് ഒരു സെക്കണ്ടില് 100 ഘന 

അടിവിതം ഭവളൂളം പ്രവേഗിയ്ക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞാല് ഒരു ദവസ 

ത്തില് വരുന്ന വെള്ളം ഏത്രയാണെന്നു കണക്കാക്കികൂടെ? 

“ കണക്കാക്കാം ”---അവള് ഒന്നനങ്ങിയിരുന്ന്യ 

: അതുപോലെതന്നെ അണകെട്ടാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുഴയില് 

ഓരോ സമയവും എത്ര വെക്ളം ഒഴകിപോകുന്നുണ്ടെന്നു ള്ളൂ തി 

ഒന്റ അളവു വാട്ടര്മിററര് മുതലായ ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോ 

ഗിച്ചു കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്ട്. അതില്നിന്നു ഓരോ കൊല്ലവും 

പൃഴയില്കൂടി പ്രവഹിക്കാവുന്ന വെള്ളത്തിന്െറ തോതു” കണ 

ക്കാക്കാം അണക്കെട്ടില് വരുന്ന വെള്ളം എത്രയുണ്ടാകുമെന്ന് 

നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്നുള്ള ശരിയായ മാഗ്ലം ഇതാണ്ട്. എന്നാല് 

ഈ കണക്കു കിട്ടാന് പ്രയാസമുക്കേടത്തു അവിടെ ഓരോ വഫ് 

വും പെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവില്നിന്നാണട് ആകെ സംഭരിക്കാന് 

കഴിയുന്ന വെള്ളത്തിന്െറ അളവ് നിശ്ചയിക്കാറുള്ള തൂ.” 

“അതെങ്ങനെ? ഭട 
ത്തനെ തത്ത കാപി 
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കരീച്ച/തം ആമചിയ്ുമ്മേറം ആട മ?നട്ടമ്തുക ഗ൧വക്ളമ്മ?കറമ്ഠ ക്ര/തച/ 

ഷിയ” മശക്കുകയും, മ൭൭൧ഗത്ുതുദ?റാമകള വല 

ക്കാണ്” കേക്ക് തുഠക്കുകയ്മം മച്യ്യുാമ. . 

എ. അചൃത൯ 

ചുററിത്തിരിയന്ന ഡാന്സുകാരികള് 
രണ്ടു കഷണം കോക്കും, വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരു കഷണം ക 

മ്പിയും, കുറച്ചു കര്പ്പൂരവും (കര്പ്പുരമില്ലെങ്കില് സോപ്പായാലും 
മതി) ഉണ്ടെങ്കില് വളരെ രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണം നട 
ത്താം. കോക്കും കമ്പിയും നല്ലപോലെ സോഡാക്കാരത്തില് ക 
ഴുകി, കോക്കുകഷണങ്ങള് കമ്പിയ്യടെ രണ്ടററത്തും കുത്തിവെക്കു 
ക. കോക്കിനെറ എതിര്വശങ്ങളില് കരപ്പുരക്കഷണങ്ങള്വെ 
ച്ച” പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു കോക്കിന്െറ മുമ്പിലും മറേറതിന്െറ 
പിന്നിലും കര്പ്പൂരം വെള്ളത്തില് തൊടത്തക്കവിധം ഈ 
ഉപകരണം വെള്ളത്തിനു മിതെ ഇട്ടക. അല്ലനേരത്തിന്നു 
ളില് കോക്കുകള് കറങ്ങുന്നതു കാണാം. കനംകുറഞ്ഞ കടലാ 
സുകൊണ്ടു് (ലെഡ് ജര് പേപ്പ൪) ഡാന്സുകാരികളുടെ രൂപങ്ങ 
ള് വെട്ടിയെടുത്തു” കോക്കില് ഘടിപ്പിച്ചാല് ഇതൊരു രസകര 
മായ കളിപ്പാട്ടമാകും, 

സെപ് ററര് ലക്കം “യുറീക്ക 'യില് വിവരിച്ച പ്രതലവലി 
വൃതന്നെയാണ് കോക്കുകഷണങ്ങള് കറങ്ങുവാനിടയാക്കുന്നതു”. 
കര്പ്പൂരം അലിയ്യമ്പോള് അതിനട്ടത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്െറ പ്രത 
ല വലിവ് നശിക്കുകയും, മറുഭാഗത്തുനിന്നുകൂള വലിവുകൊണ്ടു്* 
കോക്ക് കറങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതു്. 

പ്രതലവലിവിലുള്ള ഈ വൃത്യാസമുപയോഗിച്ചു” കളിവ 
ഞ്ചികള് ഓടിക്കാം. പാട്ടത്തകിട്ടകൊണ്ടു് ചെറിയ കളിവഞ്ചി 
വെട്ടിയെടുത്തു” ഒരററത്തു് കര്പ്പൂരമോ, സോപ്പപോ വെച്ച് വെ 
ഒളത്തിലിട്ടാല് വഞ്ചി എതിര്ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി 
കാണാംഭ 

ലേഖകര് ശ്രദ്ധിക്കുക 
“ഡ്യഠക്ക്യ്ക്കുക്ള ക്ലഖവനാത്കളും കഥകളും 220 ചാക്ക? ;കവിമ്മ 

അത്, മാര് കടചചാദ്മികാമാ കര്മ വശം മാത്രം മൂ/മമ?മ്മ/ഗമ്മ/? മഷി 
കഗമങ്ഗ്രത്ുക. ചത്രത്മറം മുശ്ലാറ്്രു7പ്ര?റമ്ഠാമ്മ?ര?ക്കമൊം.” ചിത്രീകര 
ഞെതഃറം മദ്യുാക്കവഥമ ചെ ച്ച 27ത്ല് ജായ്റര്് ക്കളെ” വരച്ചും, 
കഷമയ്യഴതുതൃക്ര/ത?7ഷറം മ0മോഷു?ംഗ്" എഗിദാഥാരക്കമ്മയ്ക്മുഷ. 
പ ബത്ര ത്തത്ത്ത്ി 
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ബാലവാടി 

എട്ട, കാലിക്കുരങ്ങ് 
എട്ടുകാലികളുടേതുപോലെത്തന്നെ നീണ്ട കാലൃകളുള്ള അ 

മേരിക്ക൯ കുരങ്ങ് സെബിഡേ (6621൭6) കുട്ടംബത്തില് ഏററി 
സ് (൧൧൦1൭5) ജീനസ്സില് പെട്ടന്നു. തള്ള വിരല് പലപ്പോഴ്ചം ഉ 
ണ്ടായിരിക്കയില്ല; അല്ലെങ്കില് നന്നെ ചെറുതായിരിയ്ക്കും. ഇവ 
പൂണ്ണുമായുയം വൃക്ഷങ്ങളില്ത്തന്നെയാണ് വസിക്കുന്നത്. മരക്കൊ 

മ്പുകളില് തുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാന് പററുന്ന വിധം കൊളത്തുകള് 

പോലെയായിട്ടണ്ട് അവയുടെ കൈകള്; തന്മൂലം തള്ളവിര 
ലിനെറ അഭാവം ഒരു പ്രശ് നമല്ല. തലയും ശരിരവും കൂടിയാ 

ലുള്ളതിലും അധികം നീളമുള്ള വാലയകള് ചുററിപ്പിടിക്കാന് ക 

ഴിവുള്ള താണ്. ചില സ്പ്രീഷിസുകളില് വാലിനു 75 സെ. മീ. 

നീളമുണ്ടായിരിക്കും. ചുററിപ്പിടിക്കാനും, തൂങ്ങിക്കിടക്കാനും, 
സൂക്ഷ്മമായ സ്പൃശസംവേദനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു അവയ 

വമാണിത്ര്. റു 

ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ്” എട്ടകാലിക്കുരങ്ങുകള് ജീവി 
തന്നതു”. ഫലങ്ങളും കായ് കളും കീടങ്ങളുമാണ് ഭക്ഷണം. വ 
ലിപ്പത്തിലും നിറത്തിലും അന്തരമുള്ള പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ സ്പീ 
ഷിസുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടണ്ടു് . രോമം ഏറെക്കുറെ നീണ്ടതാ 

ണ്. പലപ്പോഴ്ചം നിറം കറുത്തതോ ഇരുണ്ടതോ ആയിരിക്കും. 

പക്ഷെ, ചില സ്റ്റീഷീസകള്ക്ക് ചാരമോ, മഞ്ഞയോ, ചുവപ്പു 
കലന്ന തവിട്ടോ ആയ പുളകളികളണ്ടായിരിയ്ക്കും. തെക്കന് ബ്ര 

ന്ധിലും പരാഗ്വേയും തൂടങ്ങി മദ്ധ്യ അമേരിക്കയും മെക്സിക്കോയു 
ടെ ചില ഭാഗങ്ങഒംവരെയാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നതു”. ഇവ 

ത സാധാരണയില് കവിഞ്ഞ വലിപ്പവും വളച്ചയയമെത്തിയ 

മസ്തിപ്ലങ്ങളണ്ടു് . തന്മുലം എട്ടുകാലികുരങ്ങുകള് നല്ല ബുദ്ധി 
യുള്ള വയാണ്. ഇവയുടെ സ്വഭാവം സമയമാണു ൭ 

_കെ,ജെ കൊച്ചുപോള് 

ബാലവാടി ലേഖകരോട്ട് 

ബഗചവടമ്മ?ചയ്ത്ുക്മ ചേഖറാത്മളും കഥകളും 70 ക്ക? 

കഗിശ്മത്മത'. കവ 270 വരികില് കൂടഥദ്മ് പാടില്ല. കട്ല7 

മ്ല്ല7ക്കമ്ാ ഒ വശം മാത്രം എഴ? ദനാതളുക്ട മഥമാഥാര് മാരേോജ?ംഗ് 

എദഥിഠാഥക്കമ്മക്കുക. 
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മുത്തശ്ലിയയംകുട്ടിയും ലോകവൃം 
കുട്ടി സന്ധ്യയ്ക്ക്” നാമം ജപിച്ചുകഴിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിയുടെ മ 

ടിയിലിരുന്ന് അതു പറഞ്ഞപ്പ്യോള് മുത്തശ്ശി പല്ലില്ലാത്ത മോണ 

കാട്ടി ചിരിച്ചു. മുത്തശ്ലിക്കതു തമാശയായി തോന്നി. അപ്പണ്ണി 

യുടെ ചായക്കടയില്നിന്നു കുട്ടി പത്രം കൊണ്ടുവന്നു” അതാവ 

ത്തിച്ചു. 

മുത്തശ്ശി... കേട്ടോളു ചന്ദ്രനീ പോയ ആസ്റ്റോങ്ങും, ആള് 

ഡ്രിനും കോളിന്സും തിരിച്ചെത്തി.” 

കുട്ടി മുത്തശ്ശിയുടെ മടിയിലിരുന്നു” പത്രത്തിന്െറ ഏട്ടകള് 

ഓരോന്നായി നിവത്തി വായിക്കാന് തുടങ്ങി. മുത്തശ്ശി ആകാം 

ക്ഷയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന; എന്തൊരതിശയമാണിീശ്വരാ ഈ 

കേള്ക്കുന്നതു”! 

കുട്ടിയുടെ നേമ്മയേറിയ ശബ്ദം മൂത്തശ്ലിയുടെ പഴയ കാ 

തുകളില് അമ്പപോലെ തറച്ചു. ചന്ദ്രനില് അവര് ഇറങ്ങി പാ 

റക്കഷ്ണുങ്ങള് ശേഖരിച്ചു് ഭൂമിയില് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു 

പോലും. “ഈശ്വരാ... ഞാനെന്തായീ കേക്കണെ........ചന്ദ്ര 

ഭഗവാനി പോയിന്നോ........!” 

കുട്ടിയെ നോക്കി മുത്തശ്ശി നെടടവീപ്പിട്ട. 

കുട്ടി തുടന്നു: “ഇടതുകാല് വെച്ചാണ് ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങിയ 
ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആംസ്സ്ോങ്ങ് തന്റ കൃത്യം നിവ്വഹി 
ചതു"; അവിടെ കാററില്ല, വെള്ളമില്ല, വൃക്ഷലതാദികളില്ല. 
അനേകം കിലോമീററര് താഴ്ഠയുള്ള വലിയ കിടങ്ങുകളും കൂററ 
൯ പാറക്കെട്ടുകളും പൊടിയും മാത്രം!” 

കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധി ച്ചുകൊണ്ട് , പല്ലില്ലാത്ത വായിലെ കറുത്ത 
പുകയില ഒന്നുകൂടി ചവച്ച് മുത്തശ്ശി പുറത്തേഷ്ത്ക് നീട്ടിത്തുപ്പി. 

അവന് തൃടന്നു: “അങ്ങിനെ നാല്ലക്ഷത്തില്പരം കിലോ 
മീററര് സഞ്ചരിച്ചശേഷമാണ് അവര് ചന്ദ്രപര്യടനം കഴിഞ്ഞു 
ഭൂമിയിലേയ്ക്ക്” തിരിച്ചെത്തിയത്.” 

വായന നിത്തി കുട്ടി വൃദ്ധയുടെ മുഖത്തേന്ത്ുു” ഉററവനോക്കി 
ക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുത്തശ്ശി പ്രാത്ഥന മതിയാക്കി. 

കുട്ടി പതം അപ്പണ്ണിയുടെ ചായക്കടയില് കൊണ്ടകൊടട 
ഓന് തുനിഞ്ഞു. അപ്പോള് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു. “ഉണ്ണ... ഈ 
ചനദ്ൂരഭഗവാനെ ചവിട്ട്യോനന്െറ ജാതി എന്താ?" 

കുട്ടി ചിരിച്ചു: “കൃസ്ത്യാനി ആയിരിക്കും. 
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'എനെറ ഭഗവാനെ, മഹാമായേ, ചന്ദ്രേശ്വരാ! നിന്നെ 
ചവിട്ടി നിന്ദി പ്തും പോരാഞ്ഞിട്ട് അശുദ്ധാക്കൂംകൂടി ചെ 
സ്ക്കോ! മുത്തശ്ശി വിലപിച്ചു. കുട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. 

"ഉണ്ണി ഓടിപ്പോയി വാസുൂമ്പ്യാന്തിര്യെ വരാന് പറയു. നമു 
ക്കൊരു ചന്ദ്രപൂജ നടത്തി, ഭഗവാന്റെ കോപം അകററണം”-- 
മുത്തശ്ശി ധൃതികൂട്ടി, കുട്ടി കുട്ടകുടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു? അകത്തേ 

ഷ്ക്കോടിം _ വി. സി. കുമാരന് 

ചിത്രശലഭത്തിന്െറ 
ശാസ് ത്ൃരബോധം 

അമേരിക്കന് മരുഭൂമികളില് “പ്രോനതൂബ' എന്ന പേരോട്ട 

. കൂടിയ ഒരുതരം നിശാശലഭമുണ്ട്. മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് 
നോക്കിയാല് ഈ ജീവിയുടെ ബുദ്ധി വളരെ അതിശയകര 
മാണ്ട്. | 

പകല് മുഴുവനും ഈ ജിവി കാട്ടുപുറുത്തിച്ചെടിയുടെ (യൂ 
ക്രാ" സസ്ൃത്തിനെറ) സൌരഭ്ൃയമൂറുന്ന പുക്കുലകശക്കിടയില് സു 

ഖമായി വിശ്രമിക്കും. ചന്ദ്രോദയത്തോട്ടകൂടി ഈ ജീവി ചിറകു 

കുടഞ്ഞു പറസപോകും. പൃതുതായി വിടന്ന ഏതെങ്കിലം ഒരു 
പൂവ്യ കണ്ടാല് ഉടനെ അതു” ആ പുവിനുള്ളില് ഇറങ്ങുന്നു തന്റെ 
ഉദരഭാഗംകൊണ്ട് പുവിനെറ വിത്തറ തുരന്ന് അതില് മൂട്ടയി 
ടന്നു. മുട്ടകളിട്ടശേഷം പുവിന്െറ ജനിയി ലൂടെ ഇഴഞ്ഞിരങ്ങി 

ചോല്റയുപോലെയ്യകൂമു ജനിയയടെ അഗ്രഭാഗത്ത് അതു എത്തിച്ചേ 

രുന്നു. തലയഷ്ത്രടിയില്്നിന്നും ഭദ്രമായി സുക്ഷിച്ചുവെച്ച ഒരു ഉരുള 

പുമ്പൊടി അതു” അവിടെ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നു. 

മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന തനെറ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ആഹാരം 

ആവശ്യമാണെന്ന ചിന്ത ആ ശലഭത്തിനുണ്ടു്. അതിനുവേണ്ടി 

യാണ് അതു” പരാഗരേണുക്കള് ജനിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തു” നി 
ചേധപിക്കുന്നതു് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട പരാഗരേണക്കളുടെ പ്രവ 
ത്തനഫ മായി വിത്തുണ്ടാകുന്ന ആ വിത്തുകളാണു്് മുട്ട വിരി 

ണ്ടാകുന്ന ശലഭത്തിനെറ പുഴുക്കളുടെ ആഹാരം. ഉണ്ടായ വി 

ത്തിനെറ നാലില് ഒരു ഭാഗമേ പുഴുക്കള് തിന്നുകയുള്ള. ചില 

നാഒകള്ക്കകം പപഴ്ക്കള്ക്ക് രൂപഭേദം വന്ന് അവ ധലഭങ്ങളാ 

യി പൂക്കളോട്ട യാത്രപറഞ്ഞു പറന്നു പോകുന്നു. ബാക്കി ശേഷി 

ചു വിത്തുകള് യൃക്കാ സസ്യത്തെ വംരവദ്ധനത്തിനു സഹായി 

കയും ചെയ്യുന്നും _ ബി. വിജയകുമാര് 
രെ ലം യം. യയ 
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ലൂണ -1 6 
റഷ്ൃക്കാരെന്നെപ്പറഞ്ഞയച്ചു 

ചന്ദ്രനന്െറ സാമ്പിളം ശേഖരിച്ച് 

ഭൂമിയില്ത്തന്നെതിരിച്ചവന്നേ൯ 
ആയതിന്നുള്ള കരുക്കളെല്ലാം 

 എന്നുള്ളില്വെച്ചു ശരിപ്പെട്ടത്തി 

ആരുംതൂണതയ്കത്കവാന്൯ പോന്നതില്ല 

പാരംഭയമോടെ പോയിഞാനുഭ 

ചന്ദ്രനിലെത്തിയിരുന്നനേരം 

ഉണ്ടായൊരാശ്ചരൃയമെന്തുചൊല്ലാം 

ഭൂമിയിലുള്ളൊരു വസ്തുപോലും 
ചന്ദ്രനിലെങ്ങുമേ കാണാനില്ല 

പാവം ഞാനൊന്നു” കരഞ്ഞുപോയി 

എന്നുടെ മൂത്തവന് പോയിപണ്ട് 

പിന്നിങ്ങുപോരുവാ൯ പററിയില്ല 
ആ ഗതികേടെങ്ങാന് വന്നുപോയാല് 

രാസ് തൂജ്ഞ൪ചെയ്ത്ൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് 
നിഷ്ണ്ുലം ഞാനോ തകന്നുപോകും 
എന്നാലിവയൊന്നും സംഭവിയ്ക്കാ--- 

തെഴന്നനീിയന്ത്രിച്ചുവേണ്ടപോലെ 

ഇത്രയയുമൊക്കെപറഞ്ഞൊരെന്റെ 

നാമവും നിങ്ങളറിഞ്ഞീടേണം 

ലൂണ പതിനാറെന്നെന്റെപേരു് 

ഞങ്ങള്ത൯വംശം മിട്ടക്കരല്ലോ 

ആകാശത്തുടങ്ങു ചീറിപ്പായും 
ഗോളങ്ങളില്ചെന്നു സാമ്പിള്നേട്ടം 

ഭൂമിയെത്തേടിതിരിച്ചുപോരും 

അങ്ങനെഗോളവിവരമേരെ 

നിങ്ങള്ക്കുമേലില് മനസ്സിലാക്കാം ഭ 

' --എന്, ആര്, ശങ്കരന് നായര് 
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ആദ്യപാഠം-കുറച്ചുകൂടി 
എല്ലാവരും ഈണുകഴിഞ്ഞെത്തിയപ്പപോള് പവിത്രമ്മാന് 

ചോദിച്ച “ഞാനെവട്യാ നിത്തിതു്" 

'കോശകേന്ദ്രത്തില് ക്രോമസങ്ങളണ്ട്. പിന്നെന്താ; തല 

മുടി ചുരുളാനും, നുണക്കുഴി ണ്ടാവാനും-- "........ നേതാവ് വി 
വരിച്ച. 

ത - 

“ശരരി.' പവിത്രമ്മാന് കുറച്ചാലോചിച്ചിട്ട തുടന്നു :, “* അമ്മി 
ണി മോളടെ മൂക്ക് ആരടെ പോല്്യാ?' 

"അമ്മേടെ പോലെ'-- അമ്മിണി മൂക്കില് ചൊറിഞ്ഞുകൊ 
ണ്ടു പറഞ്ഞു. 

"ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഓരോ സ്വഭാവഗുണങ്ങളണ്ടു . 
ചുരുളന്മുടി, നിളന്മുടി, കഷണ്ടി, ഉയരക്കൂട്ടതല്, കറവ്, ആ 
ണാവീാ, പെണ്ണാവ്ഠ-ഇങ്ങനെ. ഡ്ധമ്മതിച്ചോ?'--പവിത്രമ്മാ 
൯ ചോദിച്ചു. 

' സമ്മതിച്ചു”--ഒന്നിച്ചു മറുപടി കിട്ടി. 

"നമ്മടെ ശരീരത്തില്ല് ജീവനുള്ള ഒരു കോശം എട്ടത്ത 
നോക്ക്്യാത. അതിന്െറ കോശകേന്ദ്രത്തിലും ഉണ്ടാവില്ലേ ക്രോമ 
സങ്ങള് ?"---പവിത്രമ്മാന് ലില്ലിയുടെ മുഖത്തുനോക്കി, 

'പിന്നില്യാണ്ടെങ്ങന്യാ'---അവള് മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു. 

“ങാ, അത്തരം ക്രോമസങ്ങളിലെല്ലാം ഉയരം കൂടാനും കുറ 

യാനും, നിറമുണ്ടാവാനും ഇല്ലാതിരിക്കാനും മൂക്കു ചപ്ലിയാവാ 
നും കൂക്കാനും, മുടി ചുരുളാനും നീണ്ടതാവാനും കഷണ്ടിയാവാ 
നും എല്ലാമെല്ലാം കാരണക്കാരായ ചില വസ്ത്രക്കളുണ്ടു് '---പവി 
ത്രമ്മാന് വിവരിച്ചൂ. 

“എന്ത വസ്തക്കളാ? '-- സുപ്രിയ. 

"ഡി, എന്. എ. എന്നു പറയ്യന്ന ഒരു ആസിഡാണ്. ആ 
പേരൊന്നും ഓത്തുഇ പ്പോള് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. വലിയ കാസ്സിലെത്തു 
മ്പൊ പഠിച്ചാ മതി. തല്ക്കാലം ഇത്രോ ഓമ്മവെച്ചോള,. ഓരോ 
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ക്രോമന്ത്തില്ും എ,ബി, സി, ഡി, ഇ... അങ്ങനെയങ്ങ 

നെ വളരെ ഏറെ വസ് തൃക്കളണ്ടു് എന്നു മാത്രം" --- 

“അപ്പഴേ, പവിത്രമ്മാ൯, എവ്ട് ന്നാ ഓരോരുത്തരുടേയും 

ഇത്തരം വസ് തൃക്കള് വരണേ?” --അമ്മിണിയാണ്. 

“പറയാം” പവിത്രമ്മാന് തൃടങ്ങി - “നിങ്ങളാരെങ്കിലും മത്ത 
ന്െറ പൃക്കള് കണ്ടിട്ടണ്ടോ?" 

“എത്തേങ്കിലം -- ങ്; മത്തനില്റ് ആണ്പൂവും പെണ്പൂ 
വും ണ്ട്, ല്ലേ പവിത്രമ്മാമാ?”---ശങ്കര് ചോദിച്ചു. 

“അത് ശര്യാണ്ട്. മത്തന് വള്ളികള് പുക്കുമ്പൊ ആണ് 
പുക്കളും പെണ്പുക്കളും ഉണ്ടാകും '__പവിത്രാമ്മാന് ശങ്കറിന്െറ 
തുകില് തട്ടി. “എങ്ങന്യാ മത്തങ്ങണ്ടാവണേന്നു്”് പറയാമോ 
ആക്കെങ്കിലും?” 

"ഞാന് പറയാം, ഞാന് പറയാം "--എന്നു പറഞ്ഞു” മൂന്നാ 
ലൂപേര് ഒപ്പം ചാടിഎഴുന്നേററു. പവിത്രമ്മാന് അബ്വിനോട്ട 
പറയാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു--“അബൂന് തെറവ്യാല് അട്ടത്താള്ക്കു 
പറയാം.” 

അബ്ദ തുടങ്ങി--“പൃക്കളുടെ നിറോം ഭംഗീം കണ്ടിട്ട് പൂ 
മ്പാററകളു' തേന കുടിക്കാനും പുമ്പൊടി തിന്നാനും ഒരു പൂവ്വീ 
ന്നു” മറെറാന്നിലേക്കു പറന്നുനടക്കും. അപ്പപൊ---.' 

അമ്മിണി ഇടക്കുകയറി പറഞ്ഞു “അപ്പൊ, ആണ്പുവി 
ലെ പ്യമ്പൊടി പെണ്പുവ്വില്് വീഴം.” 

അബുവിനു ഈ നുഴഞ്ഞുകയററം ഇഷ്യപ്പെട്ടില്ല, അമ്മി 
ണി ശ്വാസം കഴിക്കാന് നിത്തിയതും അവന് തൂടങ്ങി: 

"പിന്നെ, പെണ്പുൂവ്വിന്െറ താഴെ മത്തങ്ങ ആദ്യം “കു 
ഞ്ഞീ"തായി കാണാം, പിന്നെ വലുതായി വലതായി ആനത്തല 
പോല്ലയാവും-- “അവന് കൈ വിടത്തി വാ പൊളിച്ചുകാണിച്ചു. 

'വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ __” പവി 
തൃരമ്മാന് തുടന്നു, “ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതില് പൂമ്പൊടി എന്നു പറ 
മം പ സിടി 
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സ്ന്നതു”് ആണകോശമാണ്ട്. അതിലെ കോശകേന്ദ്രത്തിനകത്തു 

ക്രോമസങ്ങളുണ്ടാവും, ആ ക്രോമസങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ സ്വഭാ 
വത്തിനുള്ള വസ് തൂക്കളും. ഇലേടെ വല്പ്പം, തരം, പുവ്വിന്െറ 
തണ്ടിനെറ സസമ്പ്പദായം, വേരിനെറ വിധം--അങ്ങനെ പലതും. 

ഇതേപോലെ! പെണ്പുവ്വിനെറ അടിവശത്തായി പെണ്കോശ 
വൃമുണ്ട.. അതിനെറ കോഥകേന്ദ്രത്തില്ലം ഉണ്ടാവും ക്രോമസ 

ങ്ങളും ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും ഉള്ള വസ്തുക്കളും. ങാ, പി 

ന്നാന്നു്. ആണ്കോഗം, പെണ് കോശം ന്നൊക്കെ പരയണേനു 

പകരം ആണ്ബീജം പെണ്ബീജുംന്നും പായയും. ഒരു ആണ് 

ബീജോം ഒരു പെണ്്ബിീജോം ചേന്നുണ്ടാവണതാണ് മത്തന് 
വിത്തു്. ആ വിത്തു് മുളക്കുമ്പൊ വീണ്ടും പുതിയ ചെടിയായി” 
ഫൃതാണ്ട് ഈ മാതിര്യാണ് മനുഷ്യന്െറ കായ്യത്തിലും നട് 
ക്കണു്? ു 

'ഹാ, ഫാ, ഹാ...” അമ്മിണി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു, ഈ പ 

വിത്രമ്മാനെന്താ! നമ്മടെ ദേഫത്തിലു് പുവ്വ,ണ്ടാവാറ് ണ്ടോ? 

മത്തനിലെപോലെ പൂവ്വ?7' 

എല്ലാവരും ചിരിച്ചാര്ത്തു. പവിത്രമ്മാനും ചിരിയില് 

ചേന്നു. 

'കുസുതിക്കുട്ടക്കെ, ഞാന് മുഴവന് പറയ്യമ്പത്ത്കം എടന്്ുു കയ 

റി വെടിപൊട്ടിക്ക്യാ....' 

“ന്നാല് പറയു”. അവര് ചിരിയടക്കി. 

ഒരു കായ്യം: അഞ്ചാറുമാസായ നമ്മടെ വീട്ടിലെ കുട്ടയേളെ 

കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവക്ക് ആ പ്രായത്തില് പല്ലണ്ടാവില്ലല്ലോ. പ 

തുക്കെ പതുക്കെ പല്ലവരാന് തുടങ്ങും, അല്ലേ? അതേ മാതിരി, 

ചെറുപ്പത്തില് ആണ്കുട്ടികള്ക്കു മീശ ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ മീ 

ശ മുളക്കും അതുപോലെ മനുഷ്യരില് ആണുങ്ങളില് ആണ്്ബി 

ജം, പെണ്ണങ്ങളില് പെണണ്്ബീജം . ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാന് ഒരു 

പ്രത്യേക പ്രായാവണം, പതിമൂന്നോ, പതിനാലോ, പതിന 

ഞ്ചവോ വയസ്ലാവണം.' പവിത്രമ്മാന്൯ കുറചു നിത്തി. തൃടന്നു. 
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രണ്ടാമത്തെ കായ്യം: നമ്മുടെ നാക്ക് ഈണുകഴിക്കാനും ഉ 
പയോഗിക്കാം, ഡംസാരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. കൈകൊണ്ട് 
ഉണ്ണാം, കജിക്കുമ്പൊ ഉപയോഗിക്കാം, പല പണികളം ചെയ്യാം. 

അല്ലേ? നമ്മളു” കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ദഹി്ലു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാ 
മ്രിവരുന്ന അഗ്ൃക്കുവെള്ളം മൂത്രായിട്ടു കളയാന് ആണിനും പെ 

ണ്ണിനും ഓരോ അവയവം ഉണ്ടു്, ഇല്ലേ? അതേ അവയവത്തിന 

കത്താണ് അതാതു പ്രായാവുമ്പൊ ആണ്ബീജോം പെണ്ബീ 
ജോം പെണ്ബിജോം ണ്ട് വാ. മനസ്സിലായോ?” 

'മനസ്സ്രിലായി എല്ലാവരും നുമ്മതിച്ചു. 

“ഇനി മുന്നാമത്തെ കായ്യം'-പവിത്രമ്മാന് തൃടന്നു. “നിങ്ങടെ 
വിട്ടില്ല് ചേച്ചിമാരോ ചേട്ടന്മാരോ കോളേജില് പാഠിക്കാനുപ 
യോഗിക്കുന്ന മലയാളപുസ്തകം വായിച്ചുനോക്കീട്ട് ണ്ടോ? വല്ല 
തും മനസ്സിലാവാറ് ണ്ടോ മലയാളാണെങ്കിലം?” 

“അതിന്, വലൃതായിട്ട് കോളേ ജിലെത്ത്്യാ ഞങ്ങള്ക്കും മ 

നസ്സിലാലുലോ 

'അതു സമ്മതിച്ചു. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാന് പറഞ്ഞ 
കായ്യങ്ങളെപ്പററി കൂട്ടതല് അറിയാന് നിങ്ങളും വലൃതാവണംം: 
ഇപ്പൊ നമ്മടെ കൊച്ചുമോ൯ അമ്മേടേം അലച്ല്ൃനേറം അത്ര 
ഈണുകഴിച്ചാല് എന്താവും?” 

'ദഹിക്കില്ല'---എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. 

“അതുപോലെ, പുതിയ കായ്യങ്ങള് പഠിക്കുമ്പഴം ദഹിക്കാ 
തിരിക്കാനിടവരരുതു”.” പവിത്രമ്മാന് കണ്ണുടയൂരി ടവലെടുത്തു” 
മുഖം തുടച്ചു. 

'അവ്വുഴേയ്; പവിത്രമ്മാന് പാററയെ തുമ്പിയാക്കുന്ന വി 
ദൃ -അമ്മിണി ഓമ്മിപ്പിച്ചു. 

'ങാ, ഇന്നിനി അവനസ്യാനായിട്ട് അതാ പറയാന് പോ 
ണേ--.' പവിത്രമ്മാന് തുടങ്ങി. “ഓരോ ജന്തുവും മനുഷ്യനും ചെ 
ടിയയം കോശങ്ങള് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്, കോശ 
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ങ്ങളില് കോശകേന്ദ്രം ഉണ്ട്, ഓരോ കോരകേന്ദ്രങ്മില്ും ഉള്ള 

ക്രോമസങ്ങളും അതിലുള്ള വസ്തൃക്കളുമാണട് ഓരോ തരം സ്വഭാ 
വ ഗുണത്തിനും കാരണം---ഈ വകയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ?” 

“മനസ്സിലായി” അവ തലകുലുക്കി. 

'എന്നാല് ഇനി പഠറയ്യന്നതുംകൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോളു,. 

ഈ ക്രോമസങ്ങളണ്ടല്ലോ, അവയുടെ എണ്ണത്തിലോ, വണ്ണുത്തി 

ത്തിലോ, അവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തമ്ളെടെ രാസഗുണത്തി 
ലോ വല്ല വ്യത്യാസവും വന്നാല്, ആ ജിവിയുടെ സ്വഭാവഗണ 

ങ്ങളിലം വ്യത്യാസം വരും. കോള്ച്ചിസി൯പോലത്തെ പല 

തരം രാസവസ്തുക്കള് ഉപയോഗിച്ചും മറ൮ം ഇതിനു മുമ്പ് അ 

ത്തരം പല മാററങ്ങളും പലരും വരുത്തീട്ടന്ട് .' 

“അതൃവ്വോ? മുമ്പും പാറേറ തുമ്പ്യാശബിട്ടുണ്ടോ?' അബ്യ ചോ 

ദിച്ചു. 

' അത്ര ചെയ്യാന് പററിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഉണ്ണിമാമനും ശങ്ക 

ണ്ണിമാനും ഞാനുംകൂടി ചന്ദ്രനിലെ പാറയില്നിന്നുണ്ടാക്കിയ 

സൂചിയും കോള്ച്ചിസിനും ചേത്തുപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്ര 

പെട്ടെന്നു് അതിശയകരമായ രൂപമാററം ഉണ്ടാവാന് തുടങ്ങിയ 

തു്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാററം ഉണ്ടാവണേ, അതെങ്ങ 

നെ നിയന്ത്രിക്കാം, എന്തെല്ലാം ഗുണംചെയ്യും ദോഷംച്ചെയ്യം 

എന്നോക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്നേയുള്ള--' പവിത്രമ്മാ൯ 

കുറ ചൂ നിത്തി.” ഇന്നിതു പോരെ? ബാക്കി നാള്്യാവാം'. 

“ഓ, ധാരാളായി. താങ്ക്യൂ. ററാ ററാ. ബൈ ബൈ'---ഓരോ 

രുത്തരും ഓരോന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു പുറത്തേക്കിറങ്ങി ടല 

അടുത്ത ലക്കത്തില് തൃടരുന്നു 

ഒരു കളവ് 
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ആമഗമ്മക്കാറംക്കു ജ്വറാക്കുടക?ക്ല് തമവശമ്മ' നാശിച്ചി്്കുംക്നാഥക്കി്ല്ല? 

കക്കും, ച?4൪ കിച്ച്. ചഠശ്ല്യൂര് കക്കമ്മമമ?മ്മ/ 

തമ2ക്കുകഷ ചു കമ. 

രേവതി 

 അണുക്കളടെ മരണം 
ലണ്ടനിലെ പേരുകേട്ട ബോസ്ബിഗ് ഹോസ്റ്റിററലിലെ 

ഓപ്പറേഷന് തിയേറററാണ് രംഗം. ക്രിസ്താബ്ദം. 1840ലെ ഒരു 
ദിവസം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏററവും പ്രസിദ്ധനായ ഡോക്ടര് 
ഫിഞ്ച് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്കു” തയ്യാറെട്ടക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷന് 
തിയേറററിലെ മേശമേല് കിടക്കുകയാണ് രോഗി: കാലില് ഒരു 
വലിയ കുരു. ശസ്ത്ൃക്രിയമൂലം അതു നിക്കണം. കാലില് ഭയങ്കര 
വേദനയായിരുന്നു. ഇപ്പോള് പക്ഷേ അയാള് ശബ്ദിക്കുന്നി 
പ്ലം കാരണം, ആകുവോളം വട്ടച്ചാരായം കഴിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. കഴി 
ച്ചതല്ല, കഴിപ്പിച്ചതാണ്. അതിന്െറ മയക്കം. കാലിലെ വേദ 
ന അയാളെ തളത്തിയിട്ടുണ്ടു് . നടക്കാനിരിയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ 
യെക്കുറിച്ചോത്തപ്പ്പോള് നട്ടങ്ങിയിടുണ്ടാവും. മൂന്ന് ഓര്ഡലിക 
കള് രോഗിയൃയടെ മേശയ്ക്ുരികെ വന്നുനിന്നു. അവരുടെ ജോലി 
രോഗിയ്യടെ തലയും കയ്യും കാലം പിടിഷ്ക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷ 
ന് നടക്കുമ്പോള് വേദനയില് അയാള് പുളയും. ബലം വ്വയോ 
ഗിച്ചു പിടിച്ചു കിടത്തണം, അതാ, ഡോക്ടര് വരുന്നു. ഓവര് 
കോട്ടില് നിറയെ ചോര ചീററിത്തെറിച്ച പാട്ട്. ഒരു ഡോക്” 
ടര് എന്ന നിലയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധിയെയാണ”* 
അതു” കുറിയ്ക്കുന്നതു”. അതു” ധരിക്കുന്നതു” അദ്ദേഹത്തിന്നു” അഭി 
മാനമാണെന്നു” തോന്നുന്നു. കോട്ടിനന്െറ ബട്ടണില് പിണഞ്ഞു, 
കിടക്കുന്ന, നൂല്ൃകോത്ത ഒരു സൂചി. ഓപ്പുറേഷന൯ കഴിഞ്ഞാല് 
ഉന്നിക്കുത്തിനുള്ള താണത്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കയ്ക്കില് ഓപ്പ 
റേഷന് കത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്നിടയില് കത്തി താഴെ 
വിണു. ഡോക്ടര് തന്നെ അതു കുനിഞ്ഞെടുത്തു. മണ്ണു പുര 
ണ്ടോ? അദ്ദേഹമാ കത്തി ചോരയ്യണങ്ങിയ ഓവര്കോട്ടില് തദ 
ചു. ഓപ്പറേഷന് തുടന്നു. ഓപ്പറേഷന് വിജയിന്ത്കുമായിരിഷ്ക്കും. 
തിീച്ച) പറയാനാവില്ല. ഒരുറപ്പും കൊടുത്തിട്ടില്ല. മിക്കവാറും, 
കാല് മുറിച്ചുകളുയേണ്ടിവരുമെന്നു സൂചന നല്കിയിട്ടുണ്ട് . 
കാല്” മുറിച്ചാല്പ്പിന്നെ ഏറിയത് പത്തുദിസം മതി. മുറിവ് 
പൊറുക്കാനല്ല. രോഗിയ്ക്ക് മരിയ്ക്കാന്! ജോസഫ് ലിസ്റ്റ൪ ജനി 
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തദഗ7ഗ.ക്കളെകടെ മരണം രേവ'ത? 

ച്ചിപ്പായിരുന്നുവെങ്കില് ഒരുപക്ഷേ, ഇന്നും നമ്മുടെയിടയില് ഇ 
ത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുമായിരുന്നു. 

1627 ഏപ്രില് 5-ാംതിയതി ധനികനായ ഒരു ലണ്ടന് വ 
ണിഗ്വരനന്െറ മകനായി ജനിച്ച ലിയ്ക്റിനു് ചെറുപ്പത്തിലേ 
വദ്യശാസ്ത്ത്തോട്ട പ്രതിപത്തി തോന്നി. ആരാച്ചാരുടെ പദ 
വിയേ അന്ന് ഡോക് ടര്മാക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ള. എങ്കിലും ലിസ്റ്റ 
റിന് ഒരു ഡോക് ടറാവണമെന്നു് മോഹാം ജനിച്ചു. വൈദ്യ 
വിദ്യാത്ഥിയായിരിമ്റ്റേ പേരുകേട്ട പ്രൊഫസര്മാര് ചെയ്യന്നു 
ശസ്സക്രിയ കാണുവാനുള്ള അവസരം ലിസ് റററിനു കിട്ടി. വ്വ 
ത്തികെട്ട ഓപ്പറേഷന് മേശയുടെ വക്കില്നിന്ന് ഓപ്പറേഷന് 
കത്തികൊണ്ടു” മരച്ചീളകള് ചെത്തിയെട്ടത്ത് ഡോക്ടര്മാര് 
ചോരക്കുഴല്ലകളിലേയ്ത്കു കയററി, രക്തവാച്ച തടയാന്........മര 
ണങ്ങള്. എങ്ങും മരണങ്ങള്... .... ഡോക് ടര്മാര് ഈ മരണങ്ങ 
ള്ക്ക് കാരണമായി പല രോഗങ്ങളുടേയും പേര് പറഞ്ഞ: പഴ 
പ്പ്, പുഴപ്പ്....... 

ഇതു മാറില്ലേ? എന്താണിതിനു കാരണം? ലിസ് ററര് ത 
ലപുകഞ്ഞാലോചിച്ചു. ഫ്രുഞ്ചയകാരനായ ലയി പാസ് റററിന്റെ 
ചില ഗവേഷണങ്ങള് ലിസ് റററുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട. പഴുപ്പു 
ണ്ടാവുന്നതിന്നു ജീവന്നുള്ള ചില അണുക്കളാണ് കാരണമെന്നു 

പാസ് ററര് പറഞ്ഞു. ഈ അണുക്കള് അതന്തരീക്ഷത്തിലണ്ഞടെങ്കി 
(൯, അവസ്ത ജീവനുണ്ടെങ്കില്, അവയെ നശിപ്പിക്കാനുമൊ 
മ്ഴില്ലേ? 

ഒക്കും. ലിസ് ററര് കണ്ടുപിടിച്ച. പാസ് ററര് കണ്ടെത്തിയ 
അണുക്കളെ ലിസ് ററര് കൊന്നു. ആദ്യത്തെ ആ൯റിസെപ് 

ററിക്കായ കാര്ബോളിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച്. ആധുനിക 
സര്ജറിയുടെ പിതാവ്. ജോസഫ് ലിസററര്. 

ജനനം: 1827 ഏപ്രില് 5 

മരണം: 1912 ഫെബ്രവരി 10൦ 



ച്രതാധിചത്ുമട പചേജ്' 

ചോദ്യം 

അന്തരിക്ഷഭാരം അപാരമാണ്. ഓരേോ2ചതു 
രശ്ര ഇഞ്ചിലും ഇത” 5 റാത്തല് ഭാരമേല്പ്പി 
ക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഭാരമേല്ക്കുന്ന ഭൂമി 
യിലെ ജീവജാലങ്ങള് എന്താണ് ഞെങ്ങുക 
യോ ഞെതങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്തത്, ക്ക. 

ഉത്തരം 

ശതീതരമമിവാകകമയ മദ്ദം ശത?തമമ? 2 ച്യാത്ുതൃക്ട മദ്ദമമ?ാ ൫൧൧ 

മമമ്മ?തിയ്ക്കുനാ? ടമ്േമേമഗളം കലം ജീവജഗചതമളുകട ശതീരത്മിദ്മ് 
മഞത്ദലേഗ7 കഞെരതഃലേ7 അമാാഭവഷച്ഛുട്ടകമ്മില്ല. ജീവജാല 

താളുകട ശതിരത്മ?രാകത്ത്' തമദതര്മ്മദ്രകുമ്് കമ അദറതര്മ്മ്ട്ം 

ആറതര/ക്ഷമദ്ടത്മ?റ്മ തൃച്യമ്യമഥമ്മ്. ഒച്പംതകാന, ശതീതമതി 

ദാകത്ുതുകൂട ഷാ മദ്ടമമമ ബഫ്യമദതമത?റാമ തൂച്യമഗക്കാ? എല്ല 

നമമ്മം ക്രമ്കതിച്ച 0ാ7മ്മഗറഴകൂള ഒര്ഭ റാിഷ്മ്രുമമോചാശികൂട? 
്ി ശരീരമുള്ള. ബഫ്യാകഷംശച/മര?കറം മട്ടം ക്രമീകരിച്ച 

മദ്ക്രുമ്മ7 ആ ദ്യൃക്ട ശരത്തുന്നകമത്മ?രാമ്മ്* മഴ്ടം തകര ഷാഞ്ഞ 
ബെൊഫ്യമകംശത്തു മല്്ര്മറം, കക്ക? ശതിരതമ്മിമാക 
മമമ മദ്ദ്ം തുമചകട്ം വരമ മമ? കലയ്ക്കും ൭ 

ഒരൊററ ഉത്തരം 
എം ഡി സണ്ണി, ഴ് 

മണലു൪ 

അന്തരിക്ഷ ഭാരം അപാരമാണ്. ഓരോ ചതുരശ്ര 
ഇഞ്ചിലും ഇതു” 15 റാത്തല് ഭാരമേല്പ്പ്ിക്കുന്നു. ഇത്രയും 
വലിയ ഭാരമേല്ക്കുനന ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങള് ഞെങ്ങു 
കയോ ഞെരുങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്തതിനന്െറ കാരണം അന്ത 
രിക്ഷവായുവിന്െറ പ്രെഷര് നിമിത്തം ശരീരത്തിനുള്ളി 
ലേക്കുള്ള തള്ളിച്ചയെ തടഞ്ഞുനിത്തുവാന് ശരിരത്തിനുള്ളി 
ലുള്ള വായ്യ പുറത്തേക്കും തുല്യമായ പ്രെഷര് പ്രയോഗിക്കു 
ന്നു. അതുകൊണ്ടു് ജിവജാലങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു വിഷമവും 
അനുഭവപ്പെട്ടന്നില്ല. 

(കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളില്നിന്ന് പരിശോധനസമിതി ഈ 
ഒയാരറ്റ ഉത്തരമേ പ്രസിദ്ധീകരണാഫമെന്നു് വിധിയെഴുതി 
യതു. പത്രാധിപര്) 
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“യൃറിക്ക” കണ്ടപ്പോള് 

കെ, എ. ജോസു” 

തൃശൂര-4 

'യുറിക്ക' ഓണപ്പതിപ്പ് വായിച്ചു. എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും 

ഇഷ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ശാസ്ത്രമാസികയുടെ ല് തി 

കച്ചം ന പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ” “മഹാബലി എന്ന 

രാജാവ് ബിന്ദുവിന്െറ ശാസ്ത്രനോവല് 'യുറിക്ക'യില് ന 

ല്ലൊരു മി പൃലത്തിവരുന്നുണ്ട്. അന്തജ്ജനത്തിനെറ 

കവിതയും, നരേന്ദ്രനാഥിനന്െറ കഥയും, രേവതിയുടെ ചിത്രീക 

രണവും നന്നായി. സായന്സിക കഥകള്, പരീക്ഷണ ശാല 

യില്, കൌതുകവസ്തുക്കള്, പ്രായോഗിക പരിക്ഷണങ്ങള് തുട 

ങ്ങിയ പാക്തികള് “യുറീക്ക'യില് ച്ചേക്കണം, കുറച്ചുകൂടി 

പേജ് വേണ്ടതാണ്. കുറേക്കൂടി ലേഖനങ്ങളും കഥകളും ചേ 

ക്ണെം. കുറച്ചുനാള്കൊണ്ട് “യുറിക്ക' വലിയൊരു മാസികയാ 

യിത്തീരും ൭ 

. വി. കെ. ദാമോദരന് 

കോഴിക്കോട്ട് 

“യുറീക്ക” 4നെപ്പററി എഴുതണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന ഉഗ്രനാ 

യി, ൦൮ ധാ! പക്ഷേ, എന് വി യുടെ ലേഖനം സ്ംഗ്ര 

[7 ] 154 

ഹിച്ചതു് കുട്ടികള്ക്കു മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലായോ എന്നൊരു 

സംശയം കാര്യം ജോറാണു് പരക്ഷ,ഗ്രാഫൃത കറത്ഞുപോ 

യി. പൊതുവേ, വളരെ നന്നാവുന്നുണ്ടു ഭ 

എം. എന്. വാസുദേവന്നായര്, 
അല്ൃമിനിയം ഇന്ഡയ്ക്തീസ്, കുണ്ടറ 

ി 7) നല്കുന്ന ഒന്നായി വളരുന്ന തലമുറന്ത്ു വേണ്ടതെല്ലാം യ 

യ് 
ടു ം 

ഞാന് 'യുരിക്ക'യെ കാണുന്നു ൭ 

താ വം. ഷാ ക... തടി. ചം... 
നം ലി ന 

നി 

250) 

ളം 

[ 
[1 



ക ടടടടയുറീക്ക' കണ്ടപ്പോള് 

തിമത്തി, പി. ആര്. 

തൃശൂര്-1 

സര്! നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ മാസിക എ 

ന്തിനു കൊള്ളാം? നല്ല ആകഷകമായ മുഖചിത്രം ഇല്ലാത്ത മാ 

സിക എന്തിനു കൊള്ളാം. വീട്ടിലിരുന്നു” എളപ്പം കുട്ടികള്ക്കു 
ചെയ്യാവുന്നതായ ലഘു ശാസ്ത്രിയപരിക്ഷണങ്ങള് വിവരിച്ചു ത 

രാത്ത മാസിക എന്തിനു കൊള്ളാം. വിജ്ഞാനപ്രദവും വിനോ 

ദപ്രദവുമായ കാര്ട്ട,ണ് ചിത്രങ്ങളില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ മാസിക 

എന്തിനു കൊള്ളാം? തീപ്പെട്ടികൊണ്ടും മറവം ചെയ്യാവുന്ന, മു 

തിന്നവെ അതഭൂതപ്പെടുത്തുന്നതായ കാതുകവസ്തുക്കളെ പ്പററി 

വിവരിക്കാത്ത മാസിക എന്തിനു കൊള്ളാ? വിജ്ഞാന, വിനോ 
ദപ്രദങ്ങളായ 'ഫെര്ബേരിയം? പോലത്തെ ഫോബികള് അധി 
കം പറഞ്ഞുതരാത്ത മാസിക എന്തിനു കൊള്ളാം? പക്ഷി, മൃഗ, 
മത്സ്യ, സസ്യ്യാദികളെപ്പററി ചിത്രങ്ങള്സഹിതം വിവരിക്കാ 
ത്ത കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക എന്തിനു കൊള്ളാം? ഇതെല്ലാം 
സാധിപ്പിച്ചുതരാത്ത പത്രാധിപരെ എന്തിനു കൊള്ളാം? 

(പാവം. ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല! __പത്രാധിപരിടഃ 

ഡോ. ജോസഫ് ഇ. തോമസ് 

തിരുവനന്തപുരം 

ഗാന്ധിജയന്തിപ്പതിപ്പ' കിട്ടി. നന്നായിട്ടുണ്ട് . അഭിനന്ദ 
നങ്ങള് 

പ്രൊ. എ. അച്ൃതന് 
കോഴിക്കോട്ട് 

“യുറീക്ക” സഫജീവികളെ കടത്തിവെട്ടുന്നുണ്ടു് . അത്രയ്യം 
നന്നു, (മുഖസ്തൃതിയല്ല, പലരുടേയും അഭിപ്രായമാണ്) ഈ 
സ്റ്റാനേറര്ഡ്മു് തുടന്നു നിലനിത്താന് കുറെ പാട്ടപെടേണ്ടതായി 
വരും എന്നുമാത്തംഭ 

79770 ദവക്ഷര് ഹ് 1 



കറവ: € 
ടാക 

% റ 7 ല് 2 % റ റ റ %& റ 7 2 %& 7 മ 2 റ 

ലേഖനമത്സരം 

സെപ്റററമ്പര് മാസത്തെ സമ്മാനം 

ഇ, നന്ദകുമാര് 

(സ്ക്റാന്റേരഡ് 24, നാഷനല് ഹൈനസ്തുള്, ഇരിങ്ങാലക്കുട) 

നേടിയിരിഷ്ക്കുന്നു. ലേഖനം ("എനിയ്ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ശാസ്തജ്ഞ൯”) 

ഈ ലക്കത്തില് ചേത്തിട്ടണ്ടു് . ശ്രി. നന്ദകുമാറിന് 

ഈ ലക്കം മുതല് ഒരു വഷത്തേയഷ്ക്കു് “യുറിക്ക? കിട്ടുന്നതാണ്. 

ഒക്ടോബര് മാസത്തെ സമ്മാനം 
കെ, രാമചന്ദ്രന് 

(സ്ത്റാനേറ൪ഡ് 4, ഹൈനസ്റ്റൂള്, എരുമപ്പെട്ടി) നേടിയിരിക്കുന്നു. 

ലേഖനം (“എനിക്ക് പഠക്കാ൯ കഴിഞ്ഞി രന്നെങ്കില്!?) 

ഡിസമ്പര് ലക്കത്തില് ചേക്കുന്നതാണ് . 
രയെ 

യൃറിക്ക 
കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ൂരമാസിക 
വാര്ഷികവരിസാഖ്യയ 3 രൂപ 
[യ 

നവമ്പര് മാസത്തെ മത്സരം 

വിഷമ്മം.” “ശാസ് ത്രം, കഴിഞ്ഞമാസം" 

ക്വേഖനം 200 വക്കില് ഒത്ുക്ഷണെം. ക്േഖറാമമേമ2മടംച്പം ്ചേഖഷ 
ി ധ മാറാ ചെം, ചാക്കു കാറ്റം മഹാര്ഥ മറു മകട ദ്മര്ീട്ട?ഛഫക്കാമം 

3 ടക്കം? ൭?7ക്കമൊം. കഷ്ചേഖറാം ഷമ മഗധം 200൦൩722൩7 ക്കകം 

ഗൊനോഷിംഗ് എ ിഠാര്, ഡ്ലമീക്ക, മന്തു മമ? (7, 0.) തൃശൂര്"” എം 

മേഷ്്ഷിചാശ്മമത7ല് കുക്ട?മ്മ?തിസ്ത്കുണാം. 



കുട്ടികളുടെ ഖജിമ 

ഛീ 

ത 

॥]]! ] ॥॥ 

[പ ച് 

ുരവിഭവങ്ങളു മയി 
ല്ലാമനവും 

ട്മ്ലഠിട അട്ട 

തമി 
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ക
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റം റ്റ 
ച് 

] 

ആ എ 
ന്നു, 

റ്ി 

രരിവണ് എ മുഖ ഛിദ്രം 

കന ൭ ൭൭ 

നി 

ചിതരക്ക 
നം നികങ്ഞ ൭൧൭൭൭൪ 

നചിട്ടകളുംകവിുകളും €((൬൮ 

൮02000 ചി 

0-40 
വാഷി വരിസംക്ല 

| റ വരി 

ി | മിശഷാജില്ലരിയകം 70 7 
(ലല 



്* റി 
) 

8൦20.110. %. | [4 യയറിക്ക ളം. (6) നവമ്പര് ര ക 

205൦0 ൨൩ 1-11-70 കുട്ടികളുടെ ശാസ്സ്ര മാസിക വില 30 പൈന 

ി 

(ര് )॥ ളം റ
 

നി ി
 നി 

നം യി 
അന്നത്തിനെറ കാര്യം അന്ാദ മതൽ. 
ത്ആരംഭിചുതാണു്. ഹല്ലാ പ്രശ്ശങ്ങളുടേയയം 

ആരംഭവും .അവിടെനിന്നുതന്നെ. 

7" 7 ഴ് ക എല്ല പ്ര പംശ്ല 

| പരിഹാരവും അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു, 

] 1 

ി 

ഇ പി: വം 
ഷ്. ന് 

് 
അന്നത്തെ ബൃവ്മമായി ഉപഠസിക്കുന്നവക്ക” 
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